
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 27.4.2018 
C(2018) 817 final

Vážený pane předsedo,

Komise by Senátu ráda poděkovala za jeho usnesení k Diskusnímu dokumentu o 
budoucnosti financí EU {COM(2017) 358 final}.

V březnu 2017 Komise zveřejnila bílou knihu o budoucnosti Evropské unie s 27 členy, po 
níž následovalo pět diskusních dokumentů: o sociálním rozměru Evropy, o prohloubení 
hospodářské a měnové unie, o globalizaci, o obraně a o budoucnosti financí EU. 
Všechny tyto dokumenty obsahují řadu myšlenek, konceptů a možností a jejich účelem je 
zahájit rozsáhlou a otevřenou diskusi o budoucnosti Unie s 27 členy.

V dokumentu o budoucnosti financí EU předkládá Komise ¡antickou analýzu současných 
problémů, s nimiž se rozpočet EU potýká, a zároveň nabízí řešení ve formě možných 
opatření na straně příjmů i výdajů. Dokument konkrétně zdůrazňuje, jak je důležité 
přehodnotit finance EU pro období po vystoupení Spojeného království z Unie a v pěti 
ilustračních scénářích rozebírá možnosti reformy, rizika a kompromisy nutné pro 
budoucnost financí EU.

Diskusní dokument a konference o příštím víceletém finančním rámci, která se konala 
ve dnech 8. a 9. ledna 2018 v Bruselu, podnítily konstruktivní a pozitivní diskusi, která 
má přispět kpřípravě návrhů Komise na příští víceletý finanční rámec, jež chce Komise 
předložit v květnu 2018.

Komise v této souvislosti vítá podporu Senátu, pokud jde o potřebu zjednodušit strukturu 
příjmů a řízení rozpočtu, což je nezbytné k tomu, aby se zlepšila účinnost ročních 
i víceletých finančních prostředků EU.

Komise bere na vědomí stanovisko Senátu k budoucnosti zemědělské politiky 
a nezbytnost přizpůsobit ji novým politickým podmínkám a cílům. Dosažení ekologicky 
udržitelného zemědělství je nedílnou součástí programu Komise a je v souladu 
se „začleňováním oblasti klimatu do politik EU“, jež se odráží v současném víceletém 
finančním rámci.
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Komise si cení toho, že Senát chápe, pod jakým tlakem se finance EU kvůli 
neočekávaným a novým mimořádným událostem nacházejí, a také nutnost společného 
úsilí v zájmu udržení odpovídající rovnováhy mezi tradičními oblastmi politiky a novými 
společnými prioritami, jako je bezpečnost a obrana.

Komise bere na vědomí preference Senátu, co se týče doby trvání příštího víceletého 
finančního rámce.

Komise rovněž sdílí názor Senátu, pokud jde o úlohu vnitrostátních parlamentů při 
zajištění demokratické kontroly nad hospodářskými politikami.

Těšíme se na další pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda

Guhther H. Oettinger 
člen Komise
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