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1.

bere na vědomí
informaci vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské
rady, která se koná ve dnech 18. - 19. prosince 2014;

2.

podporuje
v obecné rovině zvýšený důraz kladený na význam investic pro obnovu
hospodářského růstu, tvorbu pracovních míst a konkurenceschopnost EU, přičemž
dodává, že vedle podpory investic je třeba pokračovat ve strukturálních reformách
prováděných členskými státy v rámci evropského semestru doprovázených podporou
agregátní poptávky v zemích s většími fiskálními možnostmi;

3.

je toho názoru,
že nový Investiční plán by se měl primárně zaměřit na podporu investic v oblastech
definovaných ve Strategické agendě pro Unii v čase změn, přijaté na zasedání
Evropské rady ve dnech 26. a 27. června 2014;

4.

připomíná
své usnesení č. 564 z 9. funkčního období k informaci vlády České republiky
o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 26. - 27. června 2014,
ve kterém shledal dohodnuté priority Strategické agendy pro Unii v čase změn
za vhodně zvolené, nicméně v jejich rámci postrádal větší důraz na rozvoj vědy a
výzkumu, ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek (včetně řešení
otázek vodního hospodářství) a potravinové bezpečnosti a soběstačnosti;

5.

konstatuje,
že sdělení Komise s názvem Investiční plán pro Evropu stejně tak jako Roční analýze
růstu 2015 bude věnovat náležitou pozornost;

6.

domnívá se,
že nový Investiční plán je třeba vnímat komplementárně k Evropským strukturálním
a investičním fondům (ESIF), které v České republice představují význam zdroj
investic;

7.

vítá,
že Evropská komise v Investičním plánu pro Evropu považuje lepší využití ESIF
za inherentní součást tohoto plánu;

8.

je proto přesvědčen,
že by Evropská rada měla dát jasný pokyn Evropské komisi, aby byla urychleně
přijata opatření, která umožní členským státům plně a efektivně využít dostupné
kohezní prostředky z období 2007-2013.
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