SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
100.
USNESENÍ SENÁTU
z 5. schůze, konané dne 8. března 2017

k informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která
se koná ve dnech 9. - 10. března 2017 /senátní tisk č. 67/
Senát
1. bere na vědomí
informaci vlády o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná
ve dnech 9. - 10. března 2017;
2. oceňuje
okamžité zahájení prozatímního provádění Komplexní hospodářské a obchodní
dohody mezi EU a Kanadou (CETA) a vyjádření podpory obchodní politice EU
Evropskou radou, zejména pokud jde o dokončení jednání o dohodě o volném
obchodu s Japonskem a zintenzivnění probíhajících jednáních s ostatními
obchodními partnery;
3. zastává názor,
že s ohledem na současnou politickou a ekonomickou situaci v Unii a ve světle
projednávání priorit evropského semestru 2017 je i nadále zapotřebí zdůraznit
podporu investic, růstu a zaměstnanosti společně s prováděním strukturálních
reforem v členských státech tak, aby občané Unie mohli využít reálné výhody
plynoucí z volného trhu a členství v Evropské unii;
4. proto vyzývá vládu,
aby se zaměřila na výrazné snížení administrativních překážek investic, což
považuje v rámci priorit evropského semestru za hlavní problém tížící Českou
republiku;
5. zastává názor,
že k dosažení cílů evropského semestru je třeba rovněž odstraňovat zbývající
překážky volného pohybu na vnitřním trhu EU a zabraňovat vzniku nových;

6. zdůrazňuje,
že s ohledem na současnou geopolitickou situaci je zapotřebí rychleji pokročit
v posilování vnitřní bezpečnosti Unie, a to jak zvýšením objemu konkrétních
rozpočtových kapitol, tak i odstraňováním překážek spolupráce mezi
zpravodajskými službami členských států a policejními sbory;
7. považuje za potřebné,
aby EU prohlubovala spolupráci se zeměmi západního Balkánu a intenzivněji
podporovala jejich úsilí o evropskou integraci; připomíná, že Senát věnuje
dlouhodobě tomuto regionu zvláštní pozornost;
8. shledává,
v souvislosti se zařazením tématu Úřadu evropského veřejného žalobce na pořad
Evropské rady, že Komise ani vláda se dosud přesvědčivě nevypořádaly
s výhradami Senátu k tvrzenému přínosu zřízení Úřadu ve srovnání s posilováním
spolupráce v rámci agentury EUROJUST.
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