
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

452. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 25. schůze, konané dne 22. července 2020 

k pozměněnému návrhu víceletého finančního rámce na období 2021-2027 a nástroj EU 
na podporu oživení 
 
Senátní tisk č. N 53/12 -  Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý 
finanční rámec na období 2021-2027 
 
Senátní tisk č.  N 54/12 – Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje nástroj Evropské unie 
na podporu oživení, jehož účelem je podpořit oživení po pandemii COVID-19 
 
Senátní tisk č.  K 55/12 – 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 
 
Senátní tisk č. K 56/12 – Sdělení Komise Rozpočet EU, který je motorem evropského plánu 
na podporu oživení 
 
Senátní tisk č. J 57/12 - Pozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů 
Evropské unie 
 
Senát  
 
I. vítá 

iniciativy Evropské komise usilující o zmírnění ekonomických a sociálních důsledků 
koronavirové epidemie a o obnovu hospodářského růstu; 

II. vnímá 
argumenty podporující výhodnost financování části opatření na podporu oživení formou 
půjčky Evropskou komisí oproti samostatnému postupu členských států; 

III. zdůrazňuje 

1. časovou naléhavost přijetí opatření ke stabilizaci a obnově evropského hospodářství; 

2. zájem České republiky jako otevřené a vývozně orientované země na celoevropském 
zotavení; 



3. nezbytnost souladu mezi deklarovanými cíli bezprecedentního a jednorázového 
nástroje na podporu oživení a zvolenými ukazateli používanými pro jeho rozdělování 
mezi členské země; 

4. potřebu nalezení vyváženějšího poměru mezi reakcí na koronavirovou krizi, 
podporou konvergence a podporou strukturálních reforem v dlouhodobě 
problémových oblastech veřejných politik členských států v rámci rozpočtu Evropské 
unie na léta 2021-2027 oproti předloženému návrhu; 

5. naléhavost včasného dosažení dohody o způsobu a zdrojích splácení závazků 
plynoucích ze způsobu financování nástroje na podporu oživení formou půjčky; 

 

IV. podporuje  

1. rychlé přijetí víceletého finančního rámce, nástroje na podporu oživení a systému 
vlastních zdrojů  v ambiciózním rozsahu navrhovaném Evropskou komisí; 

2. úsilí Vlády České republiky o vyváženější konstrukci alokačních klíčů, která by lépe 
korespondovala s hlavními cíli intervencí, včetně náhrady ukazatele hrubého 
domácího produktu ukazatelem hrubého národního důchodu na obyvatele a oslabení 
váhy ukazatele nezaměstnanosti z doby před koronavirovou krizí; 

3. podmínění čerpání prostředků z Víceletého finančního rámce a nástroje na podporu 
oživení dodržováním principů právního státu; 

 

V. vyjadřuje znepokojení 
nad výrazným krácením prostředků na řešení problémů migrace, správu hranic, 
bezpečnost a obranu v kompromisním návrhu Víceletého finančního rámce, 
předloženého předsedou Evropské rady; 

 

VI. upozorňuje Vládu ČR a Evropskou komisi, 
že je nutné co nejdříve dohodnout podrobnější pravidla pro využití prostředků 
z Nástroje na podporu oživení, neboť návrhy Komise dostatečně nekonkretizují např. 
typy investic či reforem, které by měly být financovány, a návaznost na jiné zdroje 
financování; 

 

VII. vyzývá Vládu České republiky 

1. aby na jednáních Evropské rady k předloženým návrhům kromě legitimní obhajoby 
specifických zájmů České republiky přispěla aktivně k nalezení kompromisu, který 
by zabránil rozpočtovému provizoriu v rámci Evropské unie a umožnil 
co nejrychlejší přípravu na čerpání alokovaných prostředků; 

2. aby v jednáních o způsobu a časovém horizontu čerpání prostředků z nástroje 
na podporu oživení upřednostňovala zájmy občanů a ekonomických subjektů 
na rychlém přístupu k dodatečným finančním zdrojům před ohledy na vlastní 
chronické potíže se zaváděním reforem a implementací, čerpáním a administrací 
evropských finančních nástrojů; 

3. aby jasně sdělila Parlamentu svůj názor na způsob ratifikace rozhodnutí o vlastních 
zdrojích v České republice; 



 

4. aby se poučila při nastavování nástrojů v minulém i současném programovacím 
období a v maximální možné míře zjednodušila administrativní náročnost čerpání 
evropských prostředků domácími subjekty při vyšší míře transparentnosti 
a dostatečné ochraně před střetem zájmů v souladu s finančním nařízením; 

5. aby neprodleně zahájila v dialogu s Parlamentem, sociálními partnery a reprezentací 
regionální a místní samosprávy přípravu na čerpání evropských prostředků z nástroje 
na podporu oživení v období 2021-2027 včetně strategických dokumentů, které 
zřejmě budou základem pro přístup k prostředkům; 

 

VIII.  
 

1. žádá vládu, 
aby Senát do 30. září 2020 informovala, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání návrhů; 

2. pověřuje  
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 

Šárka Jelínková v. r. 
ověřovatelka Senátu 
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