
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

514. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 18. schůze, konané dne 17. října 2018 

 
k víceletému finančnímu rámci na období 2021-2027 
 
 
Senátní tisk č. N 133/11 - Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec 
na období 2021 - 2027 
 
Senátní tisk č. K 134/11 -  Sdělení Komise Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje 
a brání Víceletý finanční rámec na období 2021-2027 
 
Senát 

 
I. 
 

1. vítá  
principy, ze kterých vychází návrh víceletého finančního rámce na období 2021-
2027, zejména zaměření na evropskou přidanou hodnotu a dosažené výsledky, 
při současném respektování právního státu; 

 
2. ztotožňuje se 

s hlavními unijními prioritami pro roky 2021 až 2027 i s jejich finančním 
vyjádřením, s výjimkou návrhu kapitoly VII. – Evropská veřejná správa, jejíž 
rozpočet navrhuje snížit, a Výzkum a inovace, kde je na místě navýšení; 

 
3. požaduje, aby vláda 

v programech na období 2021 - 2027 zásadně snížila v souladu s návrhy EK 
administrativní zátěž a zajistila méně byrokracie pro příjemce; 

 
4. nesouhlasí, 

aby Unie usilovala o celkové navyšování rozpočtu s ohledem na vystoupení 
Spojeného království z Unie; 

 
5. zásadně nesouhlasí,  

s dramatickým navýšením výdajů v kapitole VII. – Evropská veřejná správa, 
které považuje za věcně neodůvodněné a v konečném důsledku posilující 
negativní vnímání evropských struktur u evropské veřejnosti, jakožto 
přebujelého a samoúčelného administrativního aparátu; 



6. je toho názoru, 
že pro další fungování Evropské unie opřené o důvěru evropské veřejnosti je 
nezbytná důsledná transformace její administrativy, která povede 
k jednodušším a efektivním procesům, a k výraznému zeštíhlení personálního 
aparátu a snížení zátěže pro příjemce; 

 
7. považuje za důležité, 

aby se prostředky směřovaly do oblastí s reálnou garantovanou návratností 
a udržitelností výsledků, např. budování infrastruktury či Výzkum, inovace 
a vzdělávání; 

 
8. doporučuje 

vládě České republiky prosazovat jako zásadní kritérium pro rozdělování 
finančních prostředků výši relativního hrubého domácího produktu na obyvatele 
z hlediska státu a regionu,  

 
9. souhlasí s názorem 

vlády České republiky, aby se v rámci zajištění vhodných podmínek 
pro implementaci fondů kohezní politiky, nepřenášela zvýšená míra 
spolufinancování na konečné příjemce, zajistila se snížená míra předfinancování 
a usnadnilo se příjem možných dotací (např. odstranění duplicitních kontrol, 
přílišné formálnosti); 

 
10. považuje za vhodné, 

ve shodě s vládou České republiky, prosazovat větší míru flexibility 
v rozdělování prostředků v rámci kohezní politiky, rozvojové pomoci i dalších 
politik s přihlédnutím ke specifikům jednotlivých států a regionů (např. řešení 
sucha, dopadů klimatických změn obecně, demografické situace); 
 

11. požaduje, 
aby vláda zachovala dělení regionů do tří kategorií, zajistila nejmenší část   
kofinancování pro nejméně vyspělé regiony a směřovala do nejméně 
rozvinutých regionů největší část prostředků určených na kohezní politiku; 
 

12. požaduje, 
aby vláda sledovala primárně cíl politiky soudržnosti, tj. důsledně zvýšila 
konvergence a vyrovnala hospodářské, sociální a územní rozdíly v regionech a 
soustředila se v souladu se Smlouvou o fungování EU hlavně na podporu 
rozvoje nejvíce znevýhodněných regionů; 

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 návrhu, 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 

 
 

Luděk Jeništa v. r. 
ověřovatel Senátu 
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