
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

437. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 24. schůze, konané dne 25. května 2016 

 
ke sdělení Komise – Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat 
příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů /senátní tisk č. K 60/10/ 
 
 
Senát  
 
I.  
 

1. vítá 
sdělení Komise ke zlepšování využití evropských strukturálních a investičních fondů 
za účelem zvýšení zaměstnanosti a hospodářského růstu v Evropské unii; 

 
2. si je vědom 

přínosů čerpání strukturálních fondů v České republice v uplynulých letech pro obce, 
regiony i další příjemce v oblasti infrastruktury, životního prostředí, zaměstnanosti, 
podnikání, inovací a dalších oblastí, které tvoří významnou část veřejných investic; 

 
II. 
 

1. nesouhlasí 
v rámci revize víceletého finančního rámce pro období 2014 – 2020 se zásadními 
změnami, jež by narušily předvídatelnost a dlouhodobě nastavené koncepce 
a strategie v rámci kohezní politiky; 

 
2. připomíná, 

že ačkoliv je kombinace investičního plánu pro Evropu s evropskými strukturálními a 
investičními fondy prospěšná, není zcela vyjasněno, jak bude v praxi k této 
kombinaci docházet, tak aby nedošlo k porušení obecné zásady o zákazu dvojího 
financování z rozpočtu EU; 

 
3. oceňuje 

důraz na širší využití finančních nástrojů v novém programovém období 2014-2020 
za účelem získání většího množství finančních prostředků, jež je stimulován 
i dlouhodobě nízkými úrokovými sazbami; 



 
4. je přesvědčen, 

že zjednodušení žádostí o dotace a koordinace kontrolních mechanismů, nikoliv 
pouze snížení počtu zprostředkovatelských subjektů či operačních programů, povede 
k výraznějšímu omezení administrativní zátěže pro žadatele; 

 
5. souhlasí 

s reformovaným rámcem pro evropské strukturální a investiční fondy, který klade 
větší důraz na výsledky a výkonnost a váže investiční potřeby ke konkrétním cílům a 
prioritám, souvisejícím ukazatelům a k cílovým hodnotám výstupů a výsledků oproti 
důrazu na čerpání dostupných finančních prostředků jako takové, jak tomu bylo 
v předchozím programovém období;  

 
III. 
 

1. žádá vládu, 
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o dalších iniciativách navazujících na toto sdělení Komise; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Zdeněk Papoušek v. r. 
ověřovatel Senátu 

 


