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Bílá kniha o budoucnosti Evropy
Evropská komise u příležitosti šedesátiletého výročí podepsání Římských smluv1 představila
Bílou knihu o buducnosti Evropy (White Paper on the Future of Europe)2. Bílá kniha popisuje
výzvy, před kterými EU stojí a jejím cílem je především spuštění debaty o budoucnosti EU
složené pouze z 27 členů. Jejím zveřejněním by mělo dojít nejen k rozvíření dílčích debat, ale
také k přijetí dalších nových dokumentů – např. o budoucnosti evropských financí, či
prohlubování hospodářské a měnové unie.3
Bílá kniha obsahuje pět možných a navzájem se nevylučujících scénářů, jak by se Unie,
v případě, že bude nadále existovat, mohla vyvíjet do roku 2025.4
První scénář se odvíjí od představ Junckerovy komise ohledně pozitivního reformního programu
– jeho provádění a modernizace, což znamená, že se bude pokračovat v dosavadní praxi. EU27
se bude nadále zaměřovat na vytváření pracovních míst, růst a investice (do digitální, dopravní
a energetické infrastruktury), postupné zlepšování fungování eurozóny a částečnou
modernizace evropského rozpočtu.
Dle druhého scénáře, se hlavní prioritou členských zemí stane fungování jednotného trhu, a to
především kvůli nedostatečné odhodlanosti států spolupracovat v jiných oblastech, jako je
např. migrační politika, bezpečnost či obrana. Scénář představuje omezenější spolupráci
v eurozóně a naopak intenzivnější spolupráci na trhu zboží a kapitálu. Volný pohyb osob a služeb
již však nebude plně zaručen. Jednota EU by nicméně zůstala zachována.
EU v rámci scénáře číslo tři umožní hlubší integraci těm, kteří o ni stojí (tzv. vícerychlostní
Evropa). Tyto země by se pak dohodly na těsnějších podmínkách spolupráce. Ostatní státy by
měly zároveň možnost se kdykoli k uvedené skupině připojit.
Předposlední scénář předkládá vizi intenzivnější spolupráce členských zemí ve vybraných
oblastech, na kterých bude shoda. Omezené zdroje by tak byly použity jen na konkrétní prioritní
oblasti, kde by EU byla schopna reagovat rychleji a rozhodněji.
Poslední scénář uvažuje všeobecně o mnohem intenzivnější spolupráci v případě, že se členské
země rozhodnou sdílet více kompetencí, zdrojů a rozhodovacích pravomocí. Dojde tak
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k prohloubení spolupráce (mezi všemi členskými státy ve všech oblastech), která tak bude
mnohem intenzivnější než kdy v minulosti.5
Rozpočtový rámec pro období 2014-2020
V reakci na nové priority rozhodla Rada o historicky první revizi víceletého rozpočtového rámce.
Mezi nové priority patří především podpora migrační politiky, posilování bezpečnosti, podpora
růstu, snižování rozdílů v rozvoji mezi regiony, udržitelný růst v zemědělství a tvorba nových
pracovních míst. Do těchto oblastí tak půjde v letech 2017-2020 o 6,01 mld. eur více. Revize
také přinese navýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech a nástroje pružnosti, čímž
umožní EU pružněji reagovat na neočekávané potřeby. S cílem snížit riziko navyšování objemu
neuhrazených plateb bude také rozšířena možnost jejich převádění do dalších let.6
Měnová politika ECB
Na svém březnovém zasedání rozhodla Rada guvernérů ECB, navzdory rostoucí míře inflace7,
ponechat úrokové sazby nadále ve stejné výši: 0,00 % (úroková sazba pro hlavní refinanční
operace), 0,25 % (úroková sazba pro mezní refinanční operace) a -0,40 % (depozitní sazba –
úroková sazba vkladové facility); a to pravděpodobně na delší dobu. Také potvrdila svůj závazek
pokračování v programu nákupu aktiv ve stávajícím měsíčním objemu 80 mld. eur do konce
března. Od dubna 2017 dojde ke snížení objemu nákupu aktiv na 60 mld. eur měsíčně, přičemž
by měly pokračovat do konce prosince 2017 nebo dle potřeby také déle.8
Obchodní politika EU
Komise schválila dohodu mezi EU a US o vzájemném uznávání inspekcí u výrobců léků.
Regulační orgány EU a USA se budou moci vzájemně spolehnout na informace druhé strany
týkající se kontroly výrobních závodů. Jedná se o aktualizovanou verzi dohody o správní výrobní
praxi z roku 1998 a tato dohoda nebude mít vliv na proces schvalování léků.9
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Evropská komise uložila antidumpingové clo na dovoz dalších z řady ocelových výrobků z Číny,
jež podle Komise byly v Evropě prodávány za dumpingové ceny. Antidumpingové clo se bude
pohybovat v rozmezí od 65 do 73 %. EU má v současnosti zavedeno 41 antidumpingových
opatření na ochranu obchodu před nekalým dovozem ocelových výrobků, z toho 18 je uvaleno
na dovoz z Číny.10
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