SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
201.
USNESENÍ SENÁTU
z 10. schůze, konané dne 29. dubna 2021
k informaci Ministerstva průmyslu a obchodu o zohlednění usnesení Senátu č. 134
ze 7. schůze Senátu konané dne 17. března 2021 k přípravě Národního plánu obnovy
Senát
1. je přesvědčen,
že pro úspěch Národního plánu obnovy a obhajitelnost dlouhodobých rozpočtových
závazků, které v souvislosti s ním Česká republika přebírá, je nezbytné, aby na jeho
obsahu panovala širší politická shoda;
2. shledává,
že vláda v posledním dostupném návrhu Národního plánu obnovy v zásadě
nezohlednila připomínky a podněty, které Senát vyjádřil ve svém 134. usnesení
ze 7. schůze, konané dne 17. března 2021, k informaci vlády ČR o přípravě Národního
plánu obnovy;
3. nadále postrádá
- strategické zacílení plánu, jeho očekávané makroekonomické dopady a měřitelné
indikátory naplňování jeho cílů;
- přehledné a jasné provázání plánu s dalšími zdroji financování z rozpočtu EU
a ze státního rozpočtu, které je nezbytné i z hlediska srozumitelnosti pro budoucí
příjemce a možnost úspěšné implementace plánu v daném časovém horizontu;
4. nadále považuje plán za nedostatečný,
pokud jde o pilíř sociální a územní soudržnosti, neboť
- většina komponent není zaměřena specificky na snižování regionálních rozdílů
a vyrovnávání životních podmínek, a to ani v oblasti dostupnosti zdravotní péče;
- z plánu byla oproti předchozím verzím odstraněna regenerace brownfieldů;

- přes výzvu Senátu v plánu chybí reforma financování zdravotní a sociální péče
na zdravotně sociálním pomezí v pobytových a terénních službách a podpora
odvětví cestovního ruchu;
- přes požadavek Senátu je systémová podpora veřejných investic nadále omezena
pouze na projekty zahrnuté do Národního investičního plánu;
5. nadále postrádá
koordinaci plánu se sousedními státy a opatření s významnějším přeshraničním
rozměrem.
6. pověřuje předsedu Senátu, aby zaslal toto usnesení předsedovi vlády ČR.
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