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BÍLÁ KNIHA
Bílá kniha o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025
KOM(2017) 2025 v konečném znění, kód Rady 6952/17


Právní základ:
Dokument informační povahy.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
06. 03. 2017



Procedura:
Není projednáváno legislativním postupem, jedná se o dokument nelegislativní povahy, který
nepodléhá schválení v Radě a Evropském parlamentu. Procedura je ukončena jeho přijetím a
předložením těmto institucím.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 4. dubna 2017, doručené do výboru
dne 19. dubna 2017 prostřednictvím systému ISAP.

pro

evropské

záležitosti



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Hodnocení z hlediska principu subsidiarity se neuplatní, jedná se o dokument informační povahy.



Odůvodnění a předmět:
Bílá kniha o budoucnosti Evropy byla zveřejněna dne 1. března 2017. Sloužila mimo jiné jako
příspěvek Komise na summit v Římě, který se konal dne 25. března 2017 u příležitosti šedesátého
výročí podpisu Římských smluv. Zveřejněním bílé knihy začíná diskuze o budoucnosti Evropy, jež
by měla pokračovat na prosincové Evropské radě a trvat až do voleb do Evropského parlamentu
v roce 2019.
Bílá kniha mapuje možné změny v příštím desetiletí a představuje možné směry, kterými by se EU
mohla do roku 2025 ubírat. Měla by být i základem pro širší veřejnou debatu o budoucnosti EU.
V návaznosti na bílou knihu Komise v průběhu tohoto roku připraví dílčí dokumenty zaměřené na
některé důležité oblasti. Konkrétně se bude jednat o Diskuzní dokument Komise o sociálním
rozměru Evropy (konec dubna 2017), Diskuzní dokument Komise o využití potenciálu globalizace
(polovina května 2017), Diskuzní dokument Komise o budoucnosti hospodářské a měnové unie
(konec května 2017), Diskuzní dokument Komise o budoucnosti evropské obrany (začátek června
2017) a Diskuzní dokument Komise o budoucnosti financí EU (konec června 2017). Myšlenky
obsažené v těchto diskuzních dokumentech pak budou využity k Projektu o stavu Unie
v polovině září 2017 a mohou posloužit i k tvorbě závěrů Evropské rady konané v prosinci 2017.



Obsah a dopad:
Bílá kniha představuje pět scénářů vztahujících se k budoucnosti EU, které obsahují možnou
podobu EU v roce 2025 v závislosti na tom, jaká rozhodnutí přijme EU společně se svými 27
členskými státy. Všechny scénáře počítají s tím, že EU bude nadále mít 27 členských států.
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Jednotlivé scénáře se vzájemně nevylučují, sdílejí mnoho společných prvků a současně nejsou
vyčerpávající. Není proto vyloučeno, že výsledná podoba EU bude zahrnovat prvky z několika
těchto scénářů.
Scénář 1: Pokračování v dosavadní praxi
EU-27 by pokračovala ve svém dosavadním kurzu, přičemž by se soustředila na provádění a
modernizaci svého současného reformního programu v duchu programu Komise „Nový začátek
pro Evropu“ z roku 2014 a Bratislavské deklarace schválené všemi 27 členskými státy v roce 2016.
Do roku 2025 to znamená:
-

Vytváření pracovních míst, růstu a investic posilováním jednotného trhu a vyšší investice
do digitální, dopravní a energetické infrastruktury;
Zlepšování fungování jednotné měny;
Reformu právních předpisů o státní podpoře v tom smyslu, že 90% opatření v oblasti státní
podpory bude v rukou národních, regionálních a místních orgánů;
Posílení boje proti terorismu spolu s ochotou vnitrostátních orgánů ke sdílení
zpravodajských informací;
Spolupráci v oblasti obrany, ve věci výzkumu, průmyslu a společného zadávání veřejných
zakázek.

Výhody a nevýhody:
-

Je dosaženo konkrétních výsledků na poli společných cílů;
Jednota EU-27 je zachována, problémy mohou nastat v případě větších sporů.

Scénář 2: Pouze jednotný trh
Vzhledem k tomu, že EU-27 není v současné době schopna dosáhnout dohody v mnoha politických
oblastech, zaměří se pouze na prohlubování jednotného trhu.
Do roku 2025 to znamená:
-

Hlavním důvodem pro existenci EU-27 je fungování jednotného trhu;
Přetrvávají nebo se zvětšují rozdíly v oblasti ochrany spotřebitele, sociálních a
environmentálních standardech, daních nebo ve využívání veřejných dotací;
Je obtížné se dohodnout na pravidlech mobility pracovníků nebo přístupu k regulovaným
povoláním;
Není plně zaručen volný pohyb pracovníků a služeb;
Dochází k více systematickým kontrolám na hranicích kvůli nedostatečné spolupráci
v záležitostech bezpečnosti a migrace;
Uzavírání dohod v oblasti mezinárodního obchodu je obtížnější;
Migrace a otázky zahraniční politiky se častěji stávají předmětem bilaterální spolupráce;
EU není zastoupena v mezinárodních fórech a nemá společný postoj k otázkám jako je
změna klimatu, boj proti daňovým únikům, zvládání globalizace a podpora mezinárodního
obchodu.
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Výhody a nevýhody:
-

Více záležitostí musí být řešeno na bilaterální úrovni;
Práva občanů EU mohou být omezena;
Je omezena schopnost společně jednat.

Scénář 3: Státy, které chtějí, dělají více
EU-27 jako celek bude postupovat stejným způsobem jako dnes, ale členským státům, které o to
projeví zájem, bude umožněno, aby v konkrétních oblastech společně dosáhly více. Tyto oblasti
užší spolupráce mohou zahrnovat např. obranu, vnitřní bezpečnost, daně nebo sociální politiku.
Do roku 2025 to znamená:
-

-

-

Skupina členských států se v rámci stávajících možností dohodne na užší spolupráci
v záležitostech obrany, jež zahrnuje společný výzkum a společnou průmyslovou základnu,
společné zadávání veřejných zakázek, propojenou kapacitu a lepší vojenskou připravenost
na společné mise v zahraničí;
Některé členské státy budou spolupracovat v oblasti bezpečnosti a justice, posílí svoji
spolupráci mezi policejními silami a zpravodajskými službami a budou si vzájemně
vyměňovat informace související s bojem proti organizovanému zločinu a terorismu;
Několik členských států spolupracuje na společném Úřadu veřejného žalobce, který se
zabývá podvody, praním peněz a obchodováním s drogami a se zbraněmi;
Některé členské státy vytváří společný právní prostor v občanských věcech.

Výhody a nevýhody:
-

Jednota EU-27 je zachována, přičemž je zde možnost užší spolupráce pro státy, které o ni
projeví zájem;
Práva občanů EU se však mohou různit v závislosti na tom, zda se jejich domovský stát
zapojí do užší spolupráce či nikoli;
Je zde nejistota v oblasti transparentnosti a odpovědnosti na různých úrovních
rozhodování.

Scénář 4: Dělat méně, zato efektivněji
EU-27 zaměří svoji pozornost a omezené zdroje na vybrané oblasti, v nichž bude postupovat
rychleji a rozhodněji. Naopak v oblastech, kde se řešení na úrovni EU považuje za méně přínosné,
EU úplně přestane jednat nebo se na ně bude zaměřovat méně.
Do roku 2025 to znamená:
-

EU-27 bude intenzivněji spolupracovat v oblastech inovací, obchodu, bezpečnosti,
migrace, správy hranic a obrany;
Zaměří se na špičkovou úroveň výzkumu a vývoje a investuje do celoevropských projektů
na podporu dekarbonizace a digitalizace;
EU-27 rychle rozhoduje o vyjednání a uzavření obchodních dohod;
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-

-

-

Probíhá spolupráce mezi policejními a justičními orgány v záležitostech souvisejících
s terorismem, je systematická a usnadňuje ji společná evropská agentura pro boj proti
terorismu;
Správu vnějších hranic plně přebírá Evropská pohraniční a pobřežní stráž;
Veškeré žádosti o azyl zpracovává evropská agentura pro otázky azylu;
EU má společné obranné kapacity;
EU přestává být aktivní v oblastech, jako je regionální rozvoj, veřejné zdraví nebo určité
oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, které přímo nesouvisejí s fungováním jednotného
trhu;
Kontrola státní podpory je v pravomoci národních orgánů;
Harmonizace v oblastech ochrany spotřebitele, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti
při práci se dostává pouze na úroveň nezbytného minima;
Členským státům je ponecháno více flexibility.

Výhody a nevýhody:
-

Práva občanů EU budou posílena v oblastech, v nichž se bude spolupracovat intenzivněji,
a naopak omezena v dalších oblastech;
Problém však bude v určení konkrétních oblastí, na které by se měla EU-27 intenzivněji
zaměřit.

Scénář 5: Dělat mnohem více společně
EU-27 bude sdílet více kompetencí, zdrojů a rozhodovacích pravomocí ve všech oblastech.
Spolupráce mezi členskými státy se prohloubí ve všech oblastech a bude intenzivnější než dříve.
Rozhodnutí na úrovni EU budou přijímána rychleji a neprodleně vymáhána.
Do roku 2025 to znamená:
-

EU-27 bude vystupovat jednotně na mezinárodní scéně a v oblasti obchodu;
U mezinárodních dohod bude mít poslední slovo Evropský parlament;
Bude vytvořena Evropská obranná unie, jež bude komplementární k NATO;
EU-27 bude celosvětově v čele boje proti změně klimatu a bude největším
poskytovatelem humanitární a rozvojové pomoci;
EU-27 bude mít společný přístup k migraci.

Výhody a nevýhody:


Rychlejší rozhodování na úrovni EU;
Občané budou mít více práv zaručených právem EU;
Část veřejnosti nebude podporovat svěření takto rozsáhlých pravomocí EU.

Stanovisko vlády ČR:
Vláda ČR vnímá bílou knihu jako jeden ze vstupů do diskuze o budoucím směřování EU. Z deklarace
o budoucnosti EU přijaté na summitu u příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv dne
25. března 2017 vyplývá, že scénáře předpokládající návrat EU pouze k volnému trhu či společný
postup ve formátu EU-27 ve všech oblastech, jenž směřuje k užší integraci, nejsou preferovanými
možnostmi.
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Vláda ČR preferuje, aby nejdříve bylo dosaženo dohody na obsahových prioritách EU pro
nadcházející roky a až poté byly voleny vhodné nástroje a metodiky k jejich dosažení. Vláda ČR
nepovažuje v tuto chvíli za vhodné debatovat o změnách primárního práva EU.
Vláda ČR ve svém stanovisku uvádí, že činnost EU by se měla zaměřit na oblasti, v nichž může EU
přinést přidanou hodnotu a členské státy v nich nemohou jednat samostatně. Vláda ČR uvádí
příkladný (neúplný) výčet činností, na něž by se EU měla i do budoucna zaměřovat: vnitřní
bezpečnost, schengenská spolupráce a ochrana vnějších hranic, boj proti terorismu, migrace,
dodržování pravidel rozpočtového a hospodářského dohledu, stabilita jednotné měny, podpora
růstu a investování, pokrok v dokončování vnitřního trhu zejména v oblastech energetiky, služeb
a digitální ekonomiky i finančních trhů, obchodní a zahraniční politika včetně obranné politiky.
Pokud se jedná o otázku diferencované integrace (někdy označované jako vícerychlostní), je
zásadní prioritou vlády ČR, aby byla zachována jednota a soudržnost EU. Diferencovaná integrace
může probíhat jednak prostřednictvím stávajících mechanismů flexibility definovaných
v primárním právu EU, jednak prostřednictvím spolupráce členských států na mezivládní úrovni
mimo právní rámec EU. Druhou možnost nepovažuje vláda ČR za vhodné řešení s výjimkou
mezivládní spolupráce v těch oblastech, v nichž EU nemá dostatečné pravomoci. Dle názoru vlády
ČR je třeba přednostně využívat mechanismy spolupráce, které jsou zakotveny v primárním právu
EU, včetně forem flexibilní či posílené spolupráce. Tyto mechanismy užší spolupráce zajišťují její
legitimitu, transparentnost a inkluzivitu. V oblasti užší spolupráce je zájmem vlády ČR podílet se na
rozhodnutích, která by i v budoucnu mohla mít dopad na ČR. Spolupráce v užším okruhu členských
států musí být plně transparentní a neustále otevřená pro připojení dalších členských států. Také
nesmí mít negativní vliv na členské státy, které se jí neúčastní, a nesmí narušovat chod EU jako
celku. Užší spolupráce nesmí být na újmu integritě jednotného vnitřního trhu a všechny politiky
v oblasti vnitřního trhu by měly fungovat i nadále na úrovni EU ve formátu všech členských států.
Východiska pozice vlády ČR k vybraným agendám
Vnitřní trh a čtyři svobody
Vláda ČR ve svém stanovisku uvádí, že vnitřní trh pro ni představuje politickou i ekonomickou
prioritu v EU. Zdůrazňuje především potřebu uchování jednotného a koherentního výkonu všech
čtyř svobod volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu na vnitřním trhu. Vláda ČR bude
vystupovat proti fragmentaci vnitřního trhu nerovnoměrným zásahem do výkonu čtyř svobod.
Prioritou vlády ČR je jednotná a nedělitelná spolupráce v oblasti vnitřního trhu a také zachování
práva občanů na volný pohyb v EU. V tomto směru je důležité i zachování sociálních práv a jejich
přenositelnost. Vláda ČR podporuje koordinaci a spolupráci v oblasti zaměstnanosti a sociálních
politik, zejména v rámci nástrojů evropského semestru.
Obchodní politika
Vláda ČR má za to, že v oblasti společné obchodní politiky představuje činnost EU výraznou
přidanou hodnotu oproti samostatnému postupu jednotlivých členských států, a proto by v této
oblasti měl být zachován společný postup celé EU. Vláda ČR nepožaduje posilování role členských
států v rámci společné obchodní politiky EU, ale na druhou stranu není nakloněna ani posilování
pravomocí EK či EP v této oblasti.
Jako problém vnímá vláda ČR zdlouhavost schvalování obchodních dohod EU sjednaných se třetími
zeměmi. Nepodporuje však upuštění od požadavku na ratifikaci těchto obchodních dohod
jednotlivými členskými státy. To by však buď vedlo k omezení možného rozsahu těchto obchodních
dohod (nemohly by zahrnovat oblasti v působnosti členských států), nebo by EU musela současně
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sjednávat dva typy obchodních dohod – ve výlučné pravomoci a smíšené, což by znamenalo
upuštění od sjednávání ambiciózních komplexních dohod o volném obchodu. Vláda ČR tedy nadále
podporuje sjednávání komplexních dohod o volném obchodu, jež zahrnují i sdílené pravomoci EU
a členských států, ale nepodporuje upuštění od požadavku na ratifikaci těchto obchodních dohod
jednotlivými členskými státy. S tím souvisí i skutečnost, že pro zahájení předběžného provádění
většiny obchodních dohod v oblastech výlučné pravomoci EU postačuje ratifikace Evropským
parlamentem.
Rozpočet EU a Víceletý finanční rámec
Bíla kniha pravděpodobně počítá s možností přechodu v rozpočtové oblasti na kratší, pětiletý
finanční rámec. Smlouva o fungování EU pětiletý finanční rámec umožňuje a zkrácení délky
Víceletého finančního rámce (VFR) je dlouhodobou prioritou Evropského parlamentu. Vláda ČR
však nepovažuje zkrácení VFR za vhodné řešení, neboť současné sedmileté programovací období
dává větší prostor pro přípravu a realizaci víceletých projektů (zejména v oblasti politiky
soudržnosti), a tím i pro naplňování dlouhodobých cílů EU.
Vláda ČR uvádí, že v oblasti VFR by se ČR měla soustředit na oblasti přinášející přidanou hodnotu
na úrovni EU a přispívající k posílení konkurenceschopnosti EU, tvorbě pracovních míst, vyšší
stabilitě a bezpečnosti EU. Jednání spojená s příštím VFR budou poznamenána vystoupením
Spojeného království z EU. Politika soudržnosti by dle názoru vlády ČR měla zůstat i nadále klíčovou
investiční politikou EU. Vláda ČR zdůrazňuje potřebu zachování sdíleného řízení politiky
soudržnosti, které umožňuje naplňovat cíle EU i potřeby jednotlivých států a regionů. Vláda ČR
bude s ohledem na vyspělost českých regionů prosazovat, aby se dostatečný objem finančních
prostředků alokoval na transitivní regiony, které nově překročí 75% hranici HDP na obyvatele ve
vztahu k průměru EU.
Vláda ČR zdůrazňuje i důležitou roli společné zemědělské politiky (SZP), jež by měla být i v dalším
programovém období jednou z důležitých výdajových politik rozpočtu EU.
Měl by být zachován jeden rozpočet pro všechny členské státy EU, vytváření dalších
(mimo)rozpočtových nástrojů by z pohledu vlády ČR zkomplikovalo systém financování evropských
politik.
Hospodářská a měnová unie
Vláda ČR v současnosti nepovažuje prohloubení eurozóny za hlavní prioritu. Považuje za důležité,
aby záležitosti eurozóny včetně jejího možného prohlubování byly diskutovány i za účasti států EU
mimo eurozónu. Státy mimo eurozónu také musí mít možnost se dobrovolně připojit k nástrojům
eurozóny a musí zde být zaručeno rovné zacházení pro všechny. Vláda ČR má za to, že
předpokladem pro stabilitu a soudržnost eurozóny je dodržování pravidel rozpočtového a
hospodářského dohledu, jejich řádné vynucování a rovný přístup ke všem členským státům.
Společná zahraniční, bezpečnostní a obranná politika
V oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky považuje vláda ČR za klíčové oblasti
rozšiřování EU, politiku sousedství, rozvojovou spolupráci a společnou bezpečnostní a obrannou
politiku.
V rámci diskuze o budoucím směřováním EU považuje vláda ČR oblast vnější bezpečnosti za jednu
ze svých priorit. Podporuje vytvoření ambiciózní bezpečnostní a obranné politiky EU, její vyšší
akceschopnost a angažovanost. EU by měla dosáhnout strategické autonomie ve svém sousedství
a v případě nutnosti i globálně. Za klíčové projekty, které bude třeba dále rozvíjet, považuje vláda
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ČR koordinovaný každoroční přezkum v oblasti obrany (CARD), Akční plán pro evropskou obranu
(EDAP), útvar schopnosti vojenského plánování a provádění (MPCC) a bojová uskupení EU (EUBGs).
Pokud se jedná o vztah EU k NATO, mělo by se usilovat o co nejvyšší komplementaritu těchto
organizací.
Spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti
V oblasti vnitřní bezpečnosti považuje vláda ČR za stěžejní zejména prohlubování operativní
spolupráce a výměnu informací mezi bezpečnostními složkami členských států. Vláda ČR proto
podporuje účinné využívání velkokapacitních informačních systémů EU (SIS, VIS, Eurodac, EES,
ETIAS) a co největší harmonizaci podmínek pro jejich využívání. Vláda ČR podporuje tvorbu
společných pravidel pro sběr údajů nebo jejich další využívání (PNR, Prüm, ECRIS) a pravidel pro
některé způsoby spolupráce na území jiného členského státu (Prüm). Oceňuje také podporu
poskytovanou orgánům členských států ze strany příslušných agentur EU (Europol, Eurojust,
Frontex, EASO a eu-LISA). Institucionální postavení Europolu je dle názoru vlády ČR vyhovující a
není jej třeba měnit.
V oblasti vnitřní bezpečnosti považuje vláda ČR současné nastavení mechanismů EU za dostatečné.
Jako důležité vnímá i trvání na zachování gesce členských států v oblasti sdílení zpravodajských
informací. V tuto chvíli nepovažuje vláda ČR za nezbytné zřízení jednotné unijní agentury pro boj
proti terorismu.
V oblasti justiční spolupráce podporuje vláda ČR výměnu informací, vzájemné uznávání v trestní
oblasti, vytváření účinných evropských nástrojů pro potírání organizovaného zločinu a zajištění
účinných evropských nástrojů pro vymáhání práva. Vláda ČR podporuje propojení centrálních
databází stíhaných osob. Připojí se také k posílené spolupráci při zřízení nového Úřadu evropského
veřejného žalobce.
Velká pozornost by dle názoru vlády ČR měla být věnována i kybernetické kriminalitě a
kybernetické bezpečnosti.
Schengen, azyl a migrace
V této oblasti považuje vláda ČR za největší přínos evropské integrace vytvoření Schengenského
prostoru a bude usilovat o to, aby i do budoucna zůstala v jeho jádru. Vláda ČR vítá vytvoření
Evropské pohraniční a pobřežní stráže (EBCG), neboť zajišťuje posílení ochrany vnějších hranic při
zachování národních kompetencí v této oblasti. Vláda ČR podporuje i vytvoření Agentury EU pro
otázky azylu, budou-li zachovány kompetence členských států včetně jejich odpovědnosti za
vyřizování žádostí a mezinárodní ochranu. Vláda ČR odmítá zavedení povinného mechanismu pro
přerozdělování žadatelů o mezinárodní ochranu. Dle názoru vlády ČR je třeba se nejdříve zaměřit
na řešení příčin migrace a odstranění motivace ke zneužívání azylového systému pro nelegální
migraci. K další regulaci EU v oblasti azylové a migrační politiky se vláda ČR staví spíše zdrženlivě.


Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
Prezident Evropské Komise Jean-Claude Juncker prezentoval bílou knihu Evropskému parlamentu
dne 1. března 2017, přičemž záměrně nesdělil, který z pěti představených scénářů v tuto chvíli
preferuje. Neučinil tak proto, aby měly zúčastněné strany prostor k vyjádření svých postojů. Bílá
kniha posloužila mimo jiné i jako příspěvek Komise na summit v Římě, který se konal dne 25. března
2017 u příležitosti šedesátého výročí podpisu Římských smluv. Bílá kniha je informační dokument,
proto se její další projednávání v orgánech EU nepředpokládá. Komise na bílou knihu naváže
přípravou dalších diskuzních dokumentů z konkrétních oblastí.
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Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 4. 5. 2017 a usnesením č. 388 přijal
tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í Bílou knihu o budoucnosti Evropy – Úvahy a scénáře pro EU27 v roce
2025, KOM(2017) 2025 v konečném znění, kód Rady 6952/17 a bude podrobně sledovat a
vstupovat do diskuze o dalším směřování Evropské unie.
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