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Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko k bílé knize Komise o budoucnosti 
Evropy.

Přijetím bílé knihy o budoucnosti Evropy byl zahájen proces rozhodování 27 členských států 
EU o budoucnosti Unie. Všechny scénáře v bílé knize vycházejí z předpokladu, 
že 27 členských států bude nadále pokračovat společně jako Unie.

Stávající Smlouvy již umožňují celou řadu forem spolupráce ve skupinách, do kterých se 
mohou zapojit kterékoliv z členských států, a proto by tato možnost neměla být představována 
či chápána jako něco nového, co narušuje jednotu EU.

Pokud jde o politické priority EU, Komise do značné míry sdílí názor Senátu. Mnohými 
z těchto priorit se již Komise od zahájení své činnosti v roce 2014 zabývala či stále zabývá. 
Komise vždy usilovala o to, aby její činnost přinášela občanům EU jasné výhody 
a soustředila se do oblastí, v nichž Evropská unie v souladu se zásadou subsidiarity přináší 
skutečnou přidanou hodnotu (u velkých a důležitých otázek zasahuje razantně, u otázek 
malých a méně významných naopak ustupuje do pozadí). Priority Senátu jsou do velké míry 
rovněž podobné prioritám obsaženým v Římské agendě z března 2017.

Ve stejném duchu je jednou z deseti priorit této Komise od začátku jejího funkčního období 
učinit Evropskou unii demokratičtější a v rámci probíhajících diskusí o reformě Evropské 
unie tomu tak bude i nadále. Komise jednoznačně respektuje postoj Evropské rady a trvá 
na nestrannosti a rovném přístupu ke všem členským státům.

Bílou knihou o budoucnosti Evropy byly zahájeny rozsáhlé debaty s občany. Komise pořádá 
spolu s Evropským parlamentem a členskými státy řadu diskusí o budoucnosti Evropy 
v národních parlamentech a v městech a regionech napříč Evropou.

Komise velmi vítá, že Senát se rovněž chopil iniciativy, aby přispěl do diskuse o budoucnosti 
Evropy, a chtěla by poděkovat za úsilí, které vynakládá na podporu dalšího rozvoje Evropské 
unie.
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předseda Senátu 
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Komise se těší na pokračování vzájemného politického dialogu v budoucnu. 
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