SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ
324.
USNESENÍ SENÁTU
z 18. schůze, konané dne 13. ledna 2016
ke sdělení Komise Roční analýza růstu za rok 2016: Posílení hospodářského
oživení a podpora konvergence /senátní tisk č. K 50/10/
Senát
I.
1. zastává názor,
že Evropská komise správně identifikuje priority hospodářské politiky EU
spočívající v obnově investic, provádění strukturálních reforem k modernizaci
ekonomik a odpovědné fiskální politice;
2. obává se však,
že navrhované kroky nebudou mít dostatečný efekt, nebude-li kladen hlavní důraz
na ekonomickou výkonnost, která je jediným dlouhodobě udržitelným zdrojem
prostředků na veřejné výdaje, včetně investičních;
II.
1. zdůrazňuje,
že je zásadní vytvářet prostředí příznivé pro investice skutečným snižováním
administrativní zátěže pro podnikání; tuto zátěž přitom vyvolávají i rychlé
a nepřehledné změny právního rámce na unijní úrovni;
2. považuje za správné,
že je v Roční analýze růstu kladen důraz i na dotvoření skutečného jednotného
trhu v EU důsledným odstraňováním překážek obchodu mezi státy;
3. souhlasí s Komisí,
že součástí hospodářsko-politických
k odpovědné fiskální politice;
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4. oceňuje
racionalizaci průběhu evropského semestru (koordinace hospodářských politik
členských států EU), s níž Komise započala v roce 2015 a která usnadnila přípravu
stabilizačních a konvergenčních programů a národních programů reforem a
vytvořila prostor pro parlamentní projednání hospodářsko-politických doporučení
v členských státech ještě před přijetím těchto doporučení Radou;
5. dodává,
že
evropský
semestr,
včetně
související
meziparlamentní
spolupráce
(Meziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a řízení v EU
a jiné formáty jednání mezi vnitrostátními parlamenty, Evropským parlamentem
a Komisí), představuje užitečnou platformu pro výměnu informací, názorů,
zkušeností a osvědčených postupů v jednotlivých členských státech;
6. je však přesvědčen,
že demokratická legitimita evropského semestru musí vycházet z rozhodování
vnitrostátních parlamentů, které jsou spolu s vládami demokraticky odpovědné
za hospodářskou situaci ve svých členských státech;
III.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko,
a o dalším průběhu evropského semestru v tomto roce;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.
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předseda Senátu
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