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Vážený pane předsedo,
Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko k








návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie na podporu
oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19 (COM(2020)
441),
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Rozpočet EU, který je
motorem evropského plánu na podporu oživení“ (COM(2020) 442),
pozměněnému návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na
období 2021–2027 (COM(2020) 443),
pozměněnému návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie
(COM(2020) 445)
a sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Chvíle pro Evropu:
náprava škod a příprava na příští generaci“ (COM(2020) 456).

Komise vítá podporu, kterou Senát vyjádřil návrhům Komise ohledně nástroje
NextGenerationEU jako specifického nástroje pro rychlou a účinnou obnovu a víceletého
finančního rámce na období 2021–2027.
Komise oceňuje názor Senátu, že cílů těchto návrhů nemůže být uspokojivě dosaženo na
úrovni členských států a že kroky na úrovni EU jsou nezbytné.
Rozhodná a koordinovaná evropská reakce je skutečně 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.
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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.
Senát oprávněně zdůrazňuje, že podpora na oživení a financování z víceletého finančního
rámce na období 2021–2027 musí být ve vztahu k různým prioritám EU cílené a
vyvážené. Komise znovu opakuje, že kromě finančních prostředků vyčleněných v novém
víceletém finančním rámci zahrnuje NextGenerationEU klíčové nástroje, jako je REACTEU, který má navýšit podporu soudržnosti, a dodatečné finanční prostředky na rozvoj
venkova a Fond pro spravedlivou transformaci, aby členské státy mohly ve fázi zotavení
z krize zvýšit odolnost a udržitelnost svých ekonomik. Pro Komisi je rovněž velmi důležité
zajistit, aby oživení bylo v dlouhodobém horizontu vyvážené, aby se zabránilo asymetriím
a rozdílům v růstu mezi členskými státy i v jejich rámci.
Pokud jde o obavy Senátu týkající se financování záležitostí souvisejících s migrací,
správy hranic, bezpečnosti a obrany, Komise upozorňuje, že v závěrech Evropské rady ze
17.–21. července 2020 je toto financování sice oproti návrhům Komise ze dne 27. května
2020 nižší, avšak ve srovnání se stávajícím obdobím stále představuje nárůst.
Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová se ve svém projevu o stavu Unie zmínila o
povaze o komplexitě jednání o otázkách migrace a vysvětlila, že představují pro Evropu
výzvu. Dne 23. září 2020 představila Komise nový pakt o migraci a azylu, který zajistí
užší provázanost azylu a navracení migrantů a rovnováhu mezi solidaritou a
odpovědností. Komise vyzývá členské státy, aby se do diskuzí o novém paktu aktivně
zapojily, aby byla zajištěna solidarita a spravedlivé sdílení odpovědnosti.
Senát dále upozorňuje na nutnost co nejdříve se dohodnout na podrobnějších pravidlech
pro použití finančních prostředků z nástroje na podporu oživení. Komise, ačkoli
zdůrazňuje, že při navrhování a definování fungování tohoto nástroje má důležitou úlohu
Evropský parlament a Rada, zajistí plnou transparentnost a bude připravena vést
strukturovaný dialog o prioritách a výdajích a pravidelnou výměnu názorů o
vnitrostátních plánech a celkovém provádění.
Komise vítá podporu Senátu podmínění přístupu k financování z víceletého finančního
rámce a nástroje na podporu oživení dodržováním zásad právního státu. Jak

předsedkyně Ursula von der Leyenová připomněla ve svém projevu o stavu Unie, Komise
přikládá právnímu státu nejvyšší význam. Zajistí, aby byly prostředky z rozpočtu EU a
nástroje na podporu oživení chráněny před jakýmkoliv druhem podvodu, korupce či
střetu zájmů. Právní stát, jakož i integritu evropských orgánů hodlá Komise vždy bránit.
Dne 30. září 2020 předložila Komise první výroční zprávy o stavu právního státu
v jednotlivých členských státech a vyzvala vnitrostátní orgány a parlamenty k dialogu
s cílem upevnit princip právního státu napříč EU.
Komise rovněž vítá skutečnost, že Senát podporuje rychlé přijetí návrhů nového
víceletého finančního rámce, včetně vlastních zdrojů a nástroje na podporu oživení. Je
třeba, aby Evropský parlament a Rada dohodu Evropské rady urychleně převedly do
právních textů. Členské státy budou rovněž muset schválit rozhodnutí o vlastních zdrojích
v souladu se svými ústavními požadavky. 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.
Doufáme, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těšíme se
na pokračování politického dialogu v budoucnu.
S úctou
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