
 
 
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

485. USNESENÍ 

SENÁTU 
 

z 25. schůze, konané dne 18. května 2022 
 
 
ke   sdělení   Komise   Evropskému   parlamentu,   Radě,   Evropskému   hospodářskému 
a sociálnímu  výboru  a  Výboru  regionů  k  osmé  zprávě  o  soudržnosti:  Soudržnost 
v Evropě do roku 2050 /senátní tisk č. K 157/13/ 

 
 
 
Senát 

 
I. 

 
1. seznámil  se  se  sdělením  Komise  Evropskému  parlamentu,  Radě,  Evropskému 

hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k osmé zprávě o soudržnosti: 
Soudržnost v Evropě do roku 2050; 

 
2. konstatuje, 

a) že  politika  soudržnosti  uplatňovaná  vládami  ČR  dlouhodobě  nepřináší  efekt 
vzájemného přibližování úrovně méně rozvinutých regionů s přechodovými a více 
rozvinutými regiony, ale že se naopak rozdíly stále významně prohlubují; 

b) že v regionu Severozápad poměr HDP/obyvatele neroste a neblíží se průměru EU; 
tento méně rozvinutý region nekonverguje minimálně už od roku 2007, a proto je 
třeba  konečně  najít  a  odstranit  chybu  v  implementaci  kohezní  a  regionální 
politiky, aby se začal přibližovat regionům ostatním;
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3. vyzývá proto vládu, aby 
a) modifikovala „Dohodu o partnerství pro programové období 2021-2027” tak, aby 

ve prospěch   méně   rozvinutých   regionů   v   ČR   bylo   vyčleněno   alespoň 
deklarovaných 73 % alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
a Evropského sociálního fondu (ESF); 

b) zrevidovala vládní usnesení k národnímu spolufinancování fondů EU tak, aby 
respektovalo regionální rozdíly a cíle kohezní politiky a větší podíl národních 
financí vyčlenila pro méně rozvinuté regiony, aby se regionální rozdíly začaly 
snižovat a cíle politiky soudržnosti plnit; 

c) potřebná opatření pro snižování regionálních nerovností realizovala z větší části 
z národních zdrojů či toto kritérium výrazně uplatňovala při přidělování dotačních 
titulů; 

d)   při realizaci politiky soudržnosti zohledňovala dopis, který předsedovi vlády v únoru  
2022  zaslal  Podvýbor  pro  regiony  v  transformaci  Výboru  pro  územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí, a předchozí usnesení Senátu ke strukturálně 
postiženým regionům, včetně 20 doporučení z veřejného slyšení Senátu na téma 
„Situace ve strukturálně postižených regionech”; 

 
II. 

 
1.  žádá vládu, aby Senát do 31. prosince 2022 informovala o tom, jakým způsobem 

zohlednila toto usnesení; 
 

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

Miloš Vystrčil v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 
 
 

Jaroslav Větrovský v. r. 
ověřovatel Senátu 
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