
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

371. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 13. schůze, konané dne 4. dubna 2018 

 
 
k reformě Hospodářské a měnová unie  
 
Senátní tisk č. N 89/11 - Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nařízení EP a Rady 
č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ust.o Evr. fondu pro regionální 
rozvoj, Ev. sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evr. zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evr. námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evr. fondu 
pro regionální rozvoj, Evr. sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evr. námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu 
strukturálních reforem v členských státech 
 
Senátní tisk č. N 90/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým 
se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu 
na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle 
 
Senátní tisk č. K 91/11  - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, 
Radě a Evropské centrální bance Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci 
EU 
 
Senát 
 
I.  
 
1. hodnotí  
předkládaný balíček v obecném smyslu pozitivně, jelikož reforma HMU je v kontextu 
vývoje posledních let velmi potřebná;  
 
2. považuje  
navrhované kroky za racionální a přínosné, nicméně některé jejich aspekty mohou být 
z pohledu ČR problematické;  
 
II.  
 
1. podporuje  
proto rámcové pozice vlády k projednávaným dokumentům;  



 
2. je toho názoru,  
že avizovaná makroekonomická stabilizační funkce by mohla teoreticky oslabit tlak 
na národní reformy a tím odpovědnost členských států;  
 
3. považuje  
navýšení financování pro SRSP za potřebné, nicméně bude třeba vyřešit případné 
duplicity a překryvy a také to, aby využití kohezních prostředků členských států k těmto 
účelům bylo dobrovolné na základě rozhodnutí členského státu;  
 
4. vnímá  
propojení kohezní politiky s evropským semestrem a s doporučeními Rady pro členské 
státy pozitivně, nicméně by měla být zohledňována pouze relevantní doporučení Rady, 
která úzce souvisejí s intervencemi kohezní politiky; navrhovaný systém do roku 2020 by 
pak měl být dobrovolný a možné využití tohoto mechanismu v rozpočtu po roce 2020 by 
nemělo vést k odklonu od tradičního zaměření kohezní politiky;  
 
III.  
 
1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším 
vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody potřebného počtu 
členských států na hlavních prvcích návrhů, nebo již předtím, pokud by se výsledky 
projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje České republiky vyjádřeného 
v rámcové pozici vlády;  
 
2. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Zdeňka Hamousová v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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