
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

453. 

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

 

k facilitě na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu 

 
Senátní tisk č. 58/12 -  Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
facilita na podporu oživení a odolnosti 
 
Senátní tisk č. 59/12 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
nástroj pro technickou podporu 
 
Senát  
 
I.  
 

1. požaduje, 
v souladu s pozicí vlády, aby 
- byla doba čerpání prostředků z facility stanovena pokud možno na celé sedmileté 

období víceletého finančního rámce, neboť zastává názor, že je nutné mimořádné 
prostředky z facility čerpat obezřetně a zodpovědně, aby bylo možno reagovat 
na budoucí vývoj situace a zachovat si rezervy pro případ jejího zhoršení; 

- vzorec pro rozdělení prostředků mezi jednotlivé členské státy v souladu s cílem 
facility zohledňoval míru jejich zasažení pandemií COVID-19, tj. aby namísto 
míry nezaměstnanosti před pandemií zohledňoval socioekonomické dopady 
pandemie, v návaznosti na propad HDP po roce 2020; 

 
2. žádá, 

aby vláda prosazovala zařazení jaderné energetiky mezi tzv. čisté zdroje energie 
pro účely přípravy plánu na podporu oživení a odolnosti; 
 

3. považuje za problematické, 
že návrh na zřízení facility nestanoví přesnější zacílení prostředků a jednotnější 
i jednoznačnější plán pro posílení odolnosti Evropy a ponechává konkrétní určení 
prostředků na vnitrostátních plánech členských států, popř. jednáních s Komisí; 
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4. považoval by za vhodné,  

aby v rámci čerpání prostředků z facility bylo možné za zvýhodněných podmínek 
financovat společné investice členských států, neboť by to mohlo vést k výrazným 
úsporám; v této souvislosti žádá vládu, aby se při přípravě plánů koordinovala též 
se sousedními státy a projednala s nimi možnosti spolupráce; 

 
II.  
 

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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