SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
532.
USNESENÍ SENÁTU
z 18. schůze, konané dne 18. října 2018
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus,
Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních
pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní
bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza /senátní tisk č. N 160/11/
Senát
I.

1. podporuje
sdružení podmínek pro fondy se sdíleným řízením, snížení administrativní
zátěže a zvýšení flexibility a účinnosti fondů;
2. oceňuje
moderní politické cíle návrhu nařízení;
3. požaduje,
v souladu s pozicí vlády:
a) zjednodušení základních podmínek, které zpřísňují dosavadní systém;
b) zachování vyšší míry obecnosti resp. vyjmutí některých navrhovaných
kapitol programových dokumentů, aby byla zachována flexibilita a možnost
vlastního rozhodování členského státu o konkrétních oblastech bez nutnosti
schvalování ze strany Komise;
4. požaduje,
aby bylo zachováno dělení regionů do tří kategorií a aby pro nejméně vyspělé
regiony platila nejnižší míra spolufinancování a aby do nich směřovala největší
část prostředků určených na kohezní politiku; nepodporuje tedy pozici vlády,
která navrhuje rozdělení regionů do pouhých dvou kategorií dle rozvinutosti,
neboť rozdělení do tří kategorií jak jsou navrhovány v nařízení je vhodnější pro
rovnoměrný rozvoj regionů České republiky;
5. považuje za zásadní
zaměřit se na důsledné naplňování cílů politiky soudržnosti, tj. na skutečné
vyrovnávání hospodářských, sociálních a územních rozdílů v regionech a na
podporu rozvoje nejvíce znevýhodněných regionů;

6. vyzývá vládu,
aby se zabývala nízkou kapacitou některých regionů připravovat a realizovat
projekty, které by s využitím evropských prostředků mohly zlepšovat jejich
ekonomickou a sociální situaci;
II.
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.
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předseda Senátu
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