EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 20.4.2017
C(2017) 2470 final

Vážený pane předsedo,
Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko
ke sdělení Komise „Roční analýza růstu na rok 2017“ (C0M(2Q16) 725 final).
Komise vítá, že Senát pozitivně hodnotí hlavni hospodářské a sociální priority pro
nadcházející rok. Komise vyzvala členské státy, aby zdvojnásobily své úsilí v souladu
s tzv. „ magickým trojúhelníkem “ hospodářské politiky, jenž spočívá v podpoře investic,
uskutečňování strukturálních reforem a zajištění odpovědné fiskální politiky. V roce 2017
je kladen důraz na důležitost zajištění sociální spravedlivosti jako prostředku stimulace
růstu více podporujícího začlenění a také na potřebu zvýšit konkurenceschopnost,
inovativnost a produktivitu.
Komise rovněž vítá, že Senát souhlasí s reformami zdravotnických systémů členských
států, díky nimž budou tyto systémy udržitelné, efektivnější, dostupnější a odolnější.
Pokud jde o připomínku Senátu týkající se posíleni hospodářského růstu, Komise
připomíná, že členské státy by měly realizovat fiskální politiky za dodržování Paktu o
stabilitě a růstu, čímž se zajistí udržitelnost, ale přitom co nejlépe využívat flexibilitu
stávajících pravidel. Členské státy, které mají dostatečný fiskální prostor, by jej měly
využít k podpoře investic do posílení hospodářského oživení a svého produktivního
potenciálu. Ostatní členské státy by měly pokračovat v konsolidaci svých veřejných
financí. Účelnost a efektivita veřejných výdajů na všech úrovních správy by měla být
pravidelně přezkoumávána, i s ohledem na cíl spočívající v podpoře spravedlnosti.
Zajištění efektivního fungování národních fiskálních rámců by přispělo k dosažení těchto
cílů.
Komise i nadále zdůrazňuje, že při přípravě národních programů by měly hrát
významnou roli národní parlamenty. To by přispělo ke zvýšení vlastní odpovědnosti za
tento proces a dodalo reformám širší podporu. Komise je připravena usnadňovat
kontakty na všech úrovních.
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Komise doufá, že výše podaná vysvětlení jsou dostatečnou odpovědí na připomínky
Senátu, a těší se na pokračování politického dialogu v budoucnu.
S úctou

Frans Timmermans
první místopředseda

Valdis Dombrovskis
místopředseda

