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Vážený pane předsedo, 

Komise by chtěla poděkovat Poslanecké sněmovně za stanovisko k Plánu na podporu 

oživení Evropy. 

Komise vítá názor Poslanecké sněmovny o tom, že NextGenerationEU, jakožto specifický 

nástroj pro rychlé a efektivní oživení, přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti České 

republiky a že evropské investice musí podporovat zelenou a digitální transformaci a 

zlepšit propojení evropské infrastruktury. 

Rozhodná a koordinovaná evropská reakce je zásadní. Absence takové reakce by vedla 

ke zvýšení rozdílů v rámci Unie a jednotný trh by se ocitl pod silným tlakem, což by v 

dlouhodobém horizontu ohrozilo růstový potenciál Unie. Mělo by to dopad na ekonomiky 

členských států, které jsou prostřednictvím jednotného trhu silně propojeny. 

Komise chce zdůraznit mimořádnou výjimečnost dohody, jíž bylo dosaženo na zasedání 

Evropské rady ve dnech 17. až 21. července 2020. Evropská unie získá na finančních 

trzích částku 750 miliard EUR na podporu regionů a odvětví nejvíce postižených krizí. 

Jedná se o nebývalý projev solidarity a síly Unie. Spolu s víceletým finančním rámcem na 

období 2021–2027 činí balíček 1,8 bilionu EUR, což představuje 13 % hrubého 

národního důchodu EU. Významná podpora bude poskytována prostřednictvím grantů, 

zejména prostřednictvím nové facility na podporu oživení a odolnosti. 

Členské státy na dobrovolném základě vypracují plány na podporu oživení a odolnosti. 

Ty budou muset přispívat k dosažení evropských priorit, zejména k ekologické a digitální 

transformaci, podpoře odolnosti, růstu a zaměstnanosti. 

Komise chce dosáhnout toho, aby facilita na podporu oživení a odolnosti začala fungovat 

co nejdříve, a pomohla tak členským státům s obnovou. Komise vede dialog s členskými 

státy s cílem pomoci jim připravit jejich plány na podporu oživení a odolnosti tak, aby 

mohly být oficiálně předloženy, jakmile bude facilita funkční. 
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Komise vítá výzvu Poslanecké sněmovny zohlednit právní stát. Předsedkyně von der 

Leyenová ve svém projevu o stavu Unie připomněla, že Komise přikládá právnímu státu 

nejvyšší důležitost a zajistí, aby peníze z rozpočtu EU a nástroje NextGenerationEU byly 

chráněny před všemi druhy podvodů, korupce a střetů zájmů. Komise bude i nadále hájit 

právní stát a integritu evropských institucí. Dne 30. září předložila první výroční zprávu 

o právním státu
1
, která zahrnuje všechny členské státy, a vyzvala vnitrostátní orgány a 

parlamenty, aby se zapojily do dialogu s cílem posílit právní stát v celé EU.  

Komise by chtěla vyzvat Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila rychlé přijetí návrhů 

nového víceletého finančního rámce, včetně vlastních zdrojů a nástroje 

NextGenerationEU. To je zvláště důležité pro rozhodnutí o vlastních zdrojích, které bude 

muset být schváleno členskými státy podle jejich ústavních předpisů. Komise tento proces 

podpoří, aby umožnila nasměrování financování k těm, kteří jsou pod největším tlakem, a 

to tím, že zajistí, aby nové programy EU a nástroj na podporu oživení byly připraveny 

plnit své zadání ode dne 1. ledna 2021. 

Komise se těší na další pokračování politického dialogu s Poslaneckou sněmovnou v 

budoucnu.  

S úctou 

 

 

Maroš Šefčovič 

místopředseda  
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