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označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.
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příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
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Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu 
strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 
a (EU) č. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2015)0701),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 175 a čl. 197 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-
0373/2015),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
16. března 20161,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. dubna 20162,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Hospodářského 
a měnového výboru, Rozpočtového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, 
Výboru pro rybolov a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0374/2016), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

1Úř. věst. C 177, 18.5.2016, s. 47.
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) V článku 174 SFEU se požaduje, 
aby Unie rozvíjela a prosazovala svou 
činnost vedoucí k posilování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti a zaměřila 
se na snižování rozdílů mezi regiony.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Reformy jsou ze své podstaty 
složité procesy, které vyžadují celý řetězec 
vysoce specializovaných znalostí a 
dovedností. Provádění strukturálních 
reforem v řadě různých oblastí veřejné 
politiky je náročné, neboť obvykle trvá 
určitou dobu, než se projeví jejich přínosy. 
Proto je pro krizí zasažené či strukturálně 
slabé ekonomiky brzké a účinné navržení a 
provedení reforem zásadní. V této 
souvislosti poskytnutí podpory ze strany 
Unie ve formě technické pomoci sehrálo v 
minulých letech při podpoře ekonomického 
ozdravení Kypru a Řecka zásadní úlohu.

(4) Reformy jsou ze své podstaty 
složité procesy, které vyžadují celý řetězec 
vysoce specializovaných znalostí a 
dovedností, jakož i víceúrovňovou 
spolupráci a dlouhodobou perspektivu. 
Provádění strukturálních reforem v řadě 
různých oblastí veřejné politiky je náročné, 
neboť obvykle trvá určitou dobu, než se 
projeví jejich dopad. Proto je pro krizí 
zasažené či strukturálně slabé ekonomiky 
včasné a účinné navržení a provedení 
reforem zásadní. V této souvislosti 
poskytnutí podpory ze strany Unie ve 
formě technické pomoci sehrálo v 
minulých letech při podpoře ekonomického 
ozdravení Kypru a Řecka významnou 
úlohu. Pro zaručení úspěchu Programu 
na podporu strukturálních reforem (dále 
jen „program“) má zásadní význam 
převzetí odpovědnosti za uskutečnění 
strukturálních reforem v praxi.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Členské státy mohou využít 
podporu za účelem řešení výzev v oblasti 

(5) Členské státy mohou využít 
podporu za účelem řešení výzev v oblasti 
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navrhování a provádění strukturálních 
reforem. Tyto výzvy mohou záviset na 
různých faktorech, včetně omezené správní 
a institucionální kapacity nebo 
nesprávného uplatňování a provádění 
právních předpisů Unie.

navrhování a provádění strukturálních 
reforem podporujících růst v souladu s 
hospodářskými a sociálními cíli Unie, 
včetně podpory hospodářského růstu, 
vytváření udržitelných pracovních míst a 
prosazování solidních investic a 
sociálního rozvoje. Tyto výzvy mohou 
záviset na různých faktorech, jako jsou 
omezené správní a institucionální kapacity 
nebo nesprávné uplatňování anebo 
zpožděné provádění právních předpisů 
Unie, které by měly podporovat 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie má dlouhodobé zkušenosti s 
poskytováním specifické podpory 
vnitrostátním správám a ostatním orgánům 
členských států v oblasti budování kapacit 
a podobných opatření v určitých odvětvích 
(např. daně, cla, podpora malých a 
středních podniků) a ve vztahu k provádění 
politiky soudržnosti. Zkušenosti, které 
Unie získala při poskytování pomoci 
vnitrostátním orgánům provádějícím 
reformy, by měly být využity ke zlepšení 
schopnosti Unie poskytovat podporu 
členským státům. Za účelem poskytnutí 
podpory členským státům, které provádějí 
reformy na podporu růstu a žádají v této 
souvislosti Unii o pomoc, je potřebné 
komplexní a integrované opatření.

(6) Unie má dlouhodobé zkušenosti s 
poskytováním specifické podpory 
vnitrostátním správám a ostatním orgánům 
členských států v oblasti budování kapacit 
a podobných opatření v určitých odvětvích 
(např. daně, cla, podpora malých a 
středních podniků) a především ve vztahu 
k provádění politiky soudržnosti, které 
jsou založeny na konkrétních opatřeních a 
stávajícím financování. Zkušenosti, které 
Unie získala při poskytování pomoci 
vnitrostátním orgánům provádějícím 
reformy, by měly být využity ke zlepšení 
schopnosti Unie poskytovat podporu 
členským státům. Za účelem poskytnutí 
podpory členským státům, které provádějí 
reformy na podporu růstu a žádají v této 
souvislosti Unii o pomoc, existuje 
komplexní a integrované opatření, které je 
skutečně zapotřebí.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Ve zvláštní zprávě Evropského 
účetního dvora č. 19/2015 nazvané „Je 
nutno věnovat více pozornosti výsledkům, 
aby se poskytování technické pomoci 
Řecku zlepšilo“ jsou uvedena užitečná 
doporučení týkající se poskytování 
technické pomoci Komise členským 
státům a tato doporučení by měla být 
zohledněna při poskytování podpory v 
rámci programu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést Program na podporu strukturálních 
reforem (dále jen „program“) s cílem 
posílit kapacitu členských států pro 
přípravu a provádění prorůstových 
správních a strukturálních reforem, mimo 
jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a 
účelné využívání finančních prostředků 
Unie. Cílem programu je přispívat k 
dosažení společných cílů za účelem 
dosažení hospodářského oživení, vytváření 
pracovních míst, posílení 
konkurenceschopnosti Evropy a 
stimulování investic do reálné ekonomiky.

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést program s cílem posílit kapacitu 
členských států pro navržení a provádění 
prorůstových správních a strukturálních 
reforem a zajistit provázanost s 
vnitrostátními a regionálními strategiemi 
rozvoje, mimo jiné prostřednictvím pomoci 
pro účinné a účelné využívání finančních 
prostředků Unie, zejména evropských 
strukturálních a investičních fondů (dále 
jen „ESI fondů“) a programů. Cílem 
programu je přispívat k dosažení 
společných cílů za účelem dosažení 
hospodářského oživení, hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, vytváření 
pracovních míst, zajištění vysoké úrovně 
sociálního zabezpečení a vysoce kvalitních 
zdravotních a vzdělávacích služeb, boje 
proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 
posílení konkurenceschopnosti Evropy a 
stimulování udržitelných investic do reálné 
ekonomiky.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podpora v rámci programu by měla 
být poskytována Komisí na základě žádosti 
členského státu v oblastech, jako jsou 
rozpočet a daně, veřejné funkce, 
institucionální a správní reformy, 
soudnictví, opatření proti podvodům, boj 
proti korupci a praní peněz, podnikatelské 
prostředí, rozvoj soukromého sektoru, 
investice, hospodářská soutěž, zadávání 
veřejných zakázek, procesy privatizace, 
přístup k financování, investice, obchod, 
udržitelný rozvoj, inovace, vzdělávání a 
odborná příprava, politiky zaměstnanosti, 
veřejného zdraví, azylu, migrace, politiky 
v oblasti zemědělství a rozvoje venkova a 
politiky týkající se finančního sektoru.

(8) Podpora v rámci programu by měla 
být poskytována Komisí na základě žádosti 
členského státu v oblastech, jako je 
soudržnost a městská politika, rozpočet a 
daně, veřejné funkce, institucionální a 
správní reformy, územní uspořádání, 
soudnictví, opatření proti podvodům, boj 
proti korupci a praní peněz, opatření proti 
daňovým únikům, podnikatelské prostředí, 
rozvoj soukromého sektoru, partnerství na 
podporu investice, hospodářská soutěž, 
zadávání veřejných zakázek, zvyšování 
veřejné účasti v podnicích a případně v 
procesech privatizace, přístup k 
financování, investice, obchod, udržitelný 
rozvoj, inovace, posilování systémů 
veřejného vzdělávání a odborné přípravy, 
politika zaměstnanosti, jakož i systémů 
státního zdravotnictví, azylu, migrace, 
politika v oblasti zemědělství, rozvoje 
venkova, rybolovu a politika týkající se 
finančního sektoru.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
požádat Komisi v rámci tohoto programu o 
podporu při provádění reforem v rámci 
postupů správy ekonomických záležitostí, 
zejména při konkrétních doporučení pro 
jednotlivé země v rámci evropského 
semestru, při opatřeních týkajících se 
provádění práva Unie, jakož i opatřeních 
souvisejících s prováděním ekonomických 
ozdravných programů. Rovněž by měly mít 
možnost požádat o podporu v souvislosti s 

(9) Členské státy by měly mít možnost 
požádat Komisi v rámci tohoto programu o 
podporu při navrhování a provádění 
reforem v rámci postupů správy 
ekonomických záležitostí, zejména při 
uplatňování příslušných konkrétních 
doporučení pro jednotlivé země v rámci 
evropského semestru, opatření týkajících 
se provádění práva Unie, jakož i opatření 
souvisejících s prováděním ekonomických 
ozdravných programů. Rovněž by měly mít 
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reformami, které uskutečňují z vlastní 
iniciativy za účelem dosažení udržitelných 
investic, růstu a vytváření pracovních míst.

možnost požádat o podporu v souvislosti s 
reformami, které uskutečňují z vlastní 
iniciativy za účelem dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, 
udržitelných investic, většího 
růstu, vytváření pracovních míst a 
konkurenceschopnosti. K hlavním 
prvkům žádosti o podporu by Komise měla 
poskytnout pokyny.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, by Komise měla 
žádost analyzovat, přičemž by měla 
zohlednit zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení a 
určit podporu, která má být poskytnuta na 
základě naléhavosti, rozsahu a hloubky 
zjištěných problémů, potřeby podpory v 
souvislosti s příslušnými oblastmi politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu. 
Komise by měla rovněž v úzké spolupráci 
s dotčeným členským státem určit prioritní 
oblasti, rozsah podpůrných opatření, která 
mají být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu, přičemž se 
zohlední stávající činnosti a opatření 
financovaná z fondů Unie nebo z dalších 
programů Unie.

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, by Komise měla 
žádost analyzovat, přičemž by měla 
zohlednit zásady subsidiarity, solidarity, 
transparentnosti, rovného zacházení a 
řádného finančního řízení a určit podporu, 
která má být poskytnuta na základě 
naléhavosti, rozsahu, hloubky a závažnosti 
zjištěných problémů, zdůvodnění zaváděné 
reformy, potřeby podpory v souvislosti s 
příslušnými oblastmi politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu. Členské 
státy by měly nést odpovědnost za 
uplatňování zásady partnerství. Na 
základě této analýzy a s přihlédnutím ke 
stávajícím opatřením a činnostem 
financovaným z fondů nebo programů 
Unie by se Komise měla dohodnout s 
dotčeným členským státem na tom, aby v 
plánu spolupráce a podpory byly uvedeny 
prioritní oblasti, cíle, orientační 
harmonogram, oblasti působnosti 
podpůrných opatření, která mají být 
poskytnuta, a aby v něm byl uveden 
odhadovaný celkový finanční příspěvek 
pro tuto podporu. Evropský parlament by 
měl být plně informován, jakmile je žádost 
o podporu podle programu přijata, a 
rovněž by měl být informován o analýze, 
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kterou provedla Komise. Komise by měla 
plán spolupráce a podpory co nejdříve 
poskytnout Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Se souhlasem členského státu, 
který má o podporu zájem, by Komise 
měla mít možnost zorganizovat 
poskytování podpory ve spolupráci s 
mezinárodními organizacemi, které jsou 
uvedeny v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Členský stát, který má zájem o 
podporu, by měl mít možnost uzavřít v 
otázkách týkajících se konkrétní oblasti či 
oblastí podpory partnerství s jedním či 
několika členskými státy coby reformními 
partnery, kteří by mu pomohli formulovat 
strategii, plány reforem, navrhnout vysoce 
kvalitní pomoc nebo dohlížet na provádění 
strategie a projektů. Odpovědnost za 
reformy nese sice členský stát, který má o 
podporu zájem, ovšem reformní partneři 
nebo jiné členské státy poskytující 
podporu by měli mít možnost k 
úspěšnému provedení programu přispívat. 
Evropský parlament by měl být v plném 
rozsahu informován o účasti reformního 
partnera a jeho úloze v rámci plánu 
spolupráce a podpory.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“13 a „Rozpočet – Evropa 2020“14 
zdůrazňují potřebu zacílit financování na 
činnosti, které mají zřejmou evropskou 
přidanou hodnotu, tj. na případy, kdy zásah 
Unie může oproti opatřením na úrovni 
členských států přinést přidanou hodnotu. 
V této souvislosti by podpůrná opatření 
prováděná v rámci programu měla zajistit 
doplňkovost a součinnost s ostatními 
programy a politikami na vnitrostátní, 
unijní a mezinárodní úrovni. Opatření v 
rámci tohoto programu by měla umožnit 
vypracování a provádění řešení 
zaměřených na vnitrostátní problémy s 
přeshraničním nebo celounijním rozměrem 
a zajistit konzistentní a soudržné provádění 
práva Unie. Dále by měla přispět k dalšímu 
rozvíjení důvěry a podpořit spolupráci s 
Komisí a mezi jednotlivými členskými 
státy. Evropská unie může lépe než členské 
státy poskytnout platformu pro 
poskytování a sdílení osvědčených postupů 
na odpovídající úrovni, jakož i využívání 
odborných znalostí.

(11) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“13 a „Rozpočet – Evropa 2020“14 
zdůrazňují potřebu zacílit financování na 
opatření a činnosti, které mají zřejmou 
evropskou přidanou hodnotu, tj. na 
případy, kdy zásah Unie může oproti 
opatřením na úrovni členských států přinést 
přidanou hodnotu. V této souvislosti by 
podpůrná opatření a podpůrné činnosti 
prováděné v rámci programu měly zajistit 
doplňkovost a součinnost s ostatními 
programy a politikami na regionální, 
vnitrostátní a unijní úrovni, jak je 
stanoveno ve společném strategickém 
rámci zřízeném podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013, a případně i na mezinárodní 
úrovni. Opatření a činnosti v rámci tohoto 
programu by měly umožnit vypracování a 
provádění řešení zaměřených na 
vnitrostátní problémy s přeshraničním nebo 
celounijním rozměrem a zajistit 
konzistentní a soudržné provádění práva 
Unie. Dále by měla přispět k dalšímu 
rozvíjení důvěry a podpořit spolupráci s 
Komisí a mezi jednotlivými členskými 
státy. Evropská unie může navíc 
poskytnout platformu pro poskytování a 
sdílení osvědčených postupů na 
odpovídající úrovni, jakož i využívání 
odborných znalostí, s cílem vypracovat 
konkrétní řešení odpovídající dané situaci 
v členských státech žádajících o podporu.

__________________ __________________
13 COM(2010) 700 ze dne 19. října 2010. 13 COM(2010) 700 ze dne 19. října 2010.
14 COM(2011)500 v konečném znění ze 
dne 29. června 2011.

14 COM(2011)500 v konečném znění ze 
dne 29. června 2011.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Toto nařízení stanoví finanční 
krytí na celou dobu trvání programu, 
které představuje pro Evropský parlament 
a Radu hlavní referenční částku během 
ročního rozpočtového procesu ve smyslu 
bodu 17 interinstitucionální dohody ze 
dne 2. prosince 2013 mezi Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí o 
rozpočtové kázni, spolupráci v 
rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení1a. Financování 
programu na základě převodu prostředků 
z prostředků vyhrazených na odbornou 
pomoc, k němuž by mělo dojít z podnětu 
Komise, by mělo být považováno pouze 
za jednorázové řešení a nemělo by být 
precedentem, pokud jde o financování 
budoucích iniciativ v této oblasti. Možný 
legislativní návrh na prodloužení 
programu v rámci nového víceletého 
finančního rámce by měl zahrnovat nové 
prostředky samostatně vyčleněné 
konkrétně na tento program.
___________________
1aÚř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Členské státy, které žádají o 
podporu, by měly být schopny přispět k 
finančnímu krytí programu dalšími 
finančními prostředky. V současné době 
nařízení (EU) č. 1303/2013 omezuje 
možnost převodu zdrojů určených na 
technickou pomoc z iniciativy členského 

(14) Členské státy, které žádají o 
podporu, by měly mít možnost přispět k 
finančnímu krytí programu dalšími 
finančními prostředky. V současné době 
nařízení (EU) č. 1303/2013 omezuje 
možnost převodu zdrojů určených na 
technickou pomoc z iniciativy členského 
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státu na členské státy, které se potýkají s 
dočasnými rozpočtovými problémy. 
Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo 
být změněno, aby se členské státy mohly 
finančně podílet na programu. Prostředky 
převedené do rozpočtu Unie by měly být 
použity na podpůrná opatření, která v 
daných členských státech přispívají k 
inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění nebo účelům 
jednotlivých fondů.

státu na členské státy, které se potýkají s 
dočasnými rozpočtovými problémy. 
Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo 
být změněno, aby se členské státy mohly 
finančně podílet na programu. Prostředky 
převedené do rozpočtu Unie by měly být 
použity na podpůrná opatření, která v 
daných členských státech přispívají k 
inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění nebo účelům 
jednotlivých fondů prostřednictvím vyšší 
účinnosti a větší míry čerpání prostředků 
z fondů. Členské by se měly dobrovolně 
rozhodnout, zda část prostředků vyčlení 
na podporu strukturálních reforem.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by mělo být 
provedeno v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/201218, kterým se stanoví 
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet 
Unie. Komise by měla přijmout víceleté 
pracovní programy, které stanoví 
sledované politické cíle, očekávané 
výsledky podpory a priority financování 
pro jednotlivé oblasti politiky. Uvedené 
prvky by měly být dále upřesněny v 
ročních pracovních programech přijatých 
prostřednictvím prováděcích aktů.

(15) Toto nařízení by mělo být 
provedeno v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/201218, kterým se stanoví 
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet 
Unie. Komise by měla přijmout víceleté 
pracovní programy, které stanoví 
sledované sociální, politické a 
hospodářské cíle, očekávané výsledky 
podpory a priority financování pro 
jednotlivé oblasti politiky. Uvedené prvky 
by měly být dále upřesněny v ročních 
pracovních programech.

__________________ __________________
18Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 
zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 
1.).

18Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 
2012, kterým se stanoví finanční pravidla 
pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 
zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 
1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 
1.).
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vzhledem k důležitosti přikládané 
zachování úsilí členských států při 
sledování a provádění strukturálních, 
institucionálních a správních reforem je 
třeba umožnit míru spolufinancování ve 
výši 100 % způsobilých nákladů za účelem 
dosažení cílů programu a současně zajistit 
dodržování zásad spolufinancování a 
neziskovosti.

(16) Vzhledem k důležitosti přikládané 
zachování úsilí členských států při 
sledování a provádění strukturálních, 
institucionálních a správních reforem je 
třeba umožnit míru spolufinancování 
grantů až do 100 % způsobilých nákladů 
za účelem dosažení cílů programu a 
současně zajistit dodržování zásad 
spolufinancování a neziskovosti.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V případě neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, jako jsou 
například vážné poruchy v hospodářství 
nebo významné okolnosti mající závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, by Komise měla být na žádost 
členského státu schopna přijmout pro 
omezenou část ročního pracovního 
programu zvláštní opatření, která jsou v 
souladu s cíli a opatřeními v tomto 
programu, za účelem podpory 
vnitrostátních orgánů při řešení naléhavých 
potřeb.

(17) V případě neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, jako jsou 
například vážné poruchy v hospodářství 
nebo významné okolnosti mající závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, by Komise měla být na žádost 
členského státu, který má zájem o 
podporu, schopna bezodkladně přijmout 
pro omezenou část ročního pracovního 
programu a na omezené období nejvýše 
šesti měsíců zvláštní opatření, která jsou v 
souladu s cíli a opatřeními v tomto 
programu, za účelem podpory 
vnitrostátních orgánů při řešení naléhavých 
potřeb. Evropský parlament by měl být v 
plném rozsahu informován o přijetí 
takových zvláštních opatřeních.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a zásady řádného finančního 
řízení by opatření v rámci tohoto programu 
měla být doplňkem poskytnutým nad 
rámec probíhajících programů EU, přičemž 
je třeba zamezit dvojímu financování 
totožných výdajů. Komise a dotčené 
členské státy by v souladu se svými 
příslušnými povinnostmi měly na úrovni 
Unie i členských států a ve všech fázích 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zajistit vzájemný 
soulad, doplňkovost a součinnost zdrojů 
financování podpůrných opatření v 
příslušných členských státech s úzkými 
vazbami na tento program. To platí 
zejména pro opatření, která jsou v 
členských státech financována z fondů 
Unie.

(18) Za účelem zajištění účinného, 
soudržného a transparentního využívání 
prostředků z rozpočtu Unie a zásady 
řádného finančního řízení by opatření v 
rámci tohoto programu měla být doplňkem 
poskytnutým nad rámec probíhajících 
programů EU a měla by s nimi být 
koordinována, aniž by je nahrazovala, 
přičemž je třeba zamezit dvojímu 
financování totožných způsobilých 
nákladů. Komise a dotčené členské státy 
by v souladu se svými příslušnými 
povinnostmi měly na úrovni Unie i 
členských států a ve všech fázích procesu 
zajistit zejména účinnou koordinaci s cílem 
zajistit vzájemný soulad, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování podpůrných 
opatření v příslušných členských státech s 
úzkými vazbami na tento program. To platí 
zejména pro opatření, která jsou v 
členských státech financována z fondů a 
programů Unie, zejména z ESI fondů. Je 
mimořádně důležité, aby Komise zajistila 
doplňkovost a součinnost s podporou 
poskytovanou jinými příslušnými 
mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny přiměřenými opatřeními v celém 
výdajovém cyklu, včetně prevence, 
odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a 

(19) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny přiměřenými opatřeními v celém 
výdajovém cyklu, včetně prevence, 
odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
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případných sankcí. případných správních a finančních sankcí 
v souladu s nařízením (EU, EURATOM) 
č. 966/2012.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu usnadnění hodnocení 
programu by měl být od samotného 
začátku zaveden odpovídající rámec pro 
sledování výsledků dosažených 
programem. Mělo by být provedeno 
hodnocení v polovině období zaměřené na 
dosahování cílů programu, jeho účinnost a 
přidanou hodnotu programu na evropské 
úrovni. Závěrečné hodnocení by dále 
mělo posoudit dlouhodobý dopad a 
udržitelnost výsledků programu. Tato 
hodnocení by měla vycházet z ukazatelů 
měřících účinky programu.

(20) V zájmu usnadnění hodnocení 
programu by měl být od samotného 
začátku zaveden odpovídající 
transparentní rámec pro sledování 
provádění opatření a výsledků dosažených 
programem. Měla by být vypracována 
výroční monitorovací zpráva o provádění 
programu, včetně analýzy uplatňování 
kritérií pro posuzování žádosti o podporu, 
a mělo by být provedeno průběžné 
hodnocení v polovině období zaměřené na 
dosahování cílů programu, jeho účinnost a 
přidanou hodnotu na evropské úrovni a 
posouzení programu s ohledem na příští 
finanční programové období, včetně jeho 
případného obnovení a alternativních 
zdrojů financování. Hodnocení provedené 
ex post by dále mělo posoudit dlouhodobý 
dopad a udržitelnost výsledků programu. 
Tato hodnocení by měla vycházet z 
předem definovaných ukazatelů měřících 
účinky programu.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Za účelem přizpůsobení seznamu 
ukazatelů, kterými se v souvislosti se 
zkušenostmi získanými při provádění 
programu měří plnění cílů programu, by 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 

(21) Za účelem přizpůsobení seznamu 
ukazatelů, kterými se v souvislosti se 
zkušenostmi získanými při provádění 
programu měří plnění cílů programu, a 
doplnění tohoto nařízení by pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
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Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o změnu seznamu, měla být 
přenesena na Komisi. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o 
změnu seznamu a přijímání víceletých 
pracovních programů, měla být přenesena 
na Komisi. Je obzvláště důležité, aby 
Komise vedla v rámci přípravné činnosti 
odpovídající konzultace s různými 
zúčastněnými stranami, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
schůze skupin odborníků Komise 
zabývajících se vypracováním aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení v 
souvislosti s přijímáním víceletých a 
ročních pracovních programů by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.

(22) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení v 
souvislosti s přijímáním ročních 
pracovních programů by měly být Komisi 
svěřeny prováděcí pravomoci v souladu s 
článkem 291 SFEU. Tyto pravomoci by 
měly být prováděny v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/20111a. Pro přijetí ročních pracovních 
programů je třeba použít poradní postup.

__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 
13).
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je přispívat k institucionálním, správním a 
strukturálním reformám v členských 
státech prostřednictvím podpory 
poskytované vnitrostátním orgánům na 
opatření, která mají za cíl reformovat 
instituce, řízení, správu a hospodářská a 
sociální odvětví, včetně prostřednictvím 
podpory pro účinné a účelné využívání 
fondů EU, nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale z důvodu 
jeho rozsahu a účinků jej může být lépe 
dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle, neboť rozsah 
podpory by byl vzájemně dohodnut s 
dotčeným členským státem.

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je přispívat k institucionálním, správním a 
strukturálním reformám prováděným po 
dohodě s členskými státy prostřednictvím 
podpory poskytované vnitrostátním 
orgánům uvedeným v tomto nařízení na 
opatření, která mají za cíl reformovat 
instituce, strukturu řízení či veřejnou 
správu a hospodářská a sociální odvětví, 
včetně prostřednictvím podpory pro účinné 
a účelné využívání fondů EU, nemůže být 
dosaženo uspokojivě členskými státy, ale z 
důvodu jeho rozsahu a účinků jej může být 
lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle, neboť rozsah 
podpory by byl vzájemně dohodnut s 
dotčeným členským státem.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 
definice: 

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 
definice:

1. „Přijímajícím členským státem“ se 
rozumí členský stát, který v rámci tohoto 
programu získává podporu od Unie;

1. „Přijímajícím členským státem“ se 
rozumí členský stát, který v rámci tohoto 
programu žádá a získává podporu od Unie;
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2. „Fondy Unie“ se rozumí evropské 
strukturální a investiční fondy uvedené v 
článku 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, Fond 
evropské pomoci nejchudším osobám 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 223/201419, Azylový, 
migrační a integrační fond zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 516/201420, nástroj pro finanční 
odporu policejní spolupráce, předcházení 
trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a 
řešení krizí, který je součástí Fondu pro 
vnitřní bezpečnost zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
513/201421 a nástroj pro finanční podporu 
v oblasti vnějších hranic a víz, který je 
součástí Fondu pro vnitřní bezpečnost 
zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 515/201422.

2. „Fondy Unie“ se rozumí evropské 
strukturální a investiční fondy uvedené v 
článku 1 nařízení (EU) č. 1303/2013, Fond 
evropské pomoci nejchudším osobám 
zřízený nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 223/201419, Azylový, 
migrační a integrační fond zřízený 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 516/201420, nástroj pro finanční 
podporu policejní spolupráce, předcházení 
trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a 
řešení krizí, který je součástí Fondu pro 
vnitřní bezpečnost zřízeného nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
513/201421 a nástroj pro finanční podporu 
v oblasti vnějších hranic a víz, který je 
součástí Fondu pro vnitřní bezpečnost 
zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 515/201422.

2a. „Vnitrostátním orgánem“ se 
rozumí jeden nebo více vnitrostátních 
orgánů, včetně orgánů na regionální a 
místní úrovni, působících v souladu s 
institucionálním a právním rámcem 
členského státu a v souladu se zásadou 
partnerství vymezenou v evropském 
kodexu chování pro partnerskou 
spolupráci v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů22a.
2b. „Mezinárodní organizací“ se 
rozumí mezinárodní veřejná organizace 
zřízená mezinárodní dohodou a 
specializované agentury zřízené touto 
organizací ve smyslu čl. 58 odst. 1 písm. c) 
bodu ii) finančního nařízení.

__________________ __________________
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 o 
Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).

19Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 223/2014 ze dne 11. března 2014 
o Fondu evropské pomoci nejchudším 
osobám (Úř. věst. L 72, 12.3.2014, s. 1).

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, 
kterým se zřizuje Azylový, migrační a 
integrační fond, mění rozhodnutí Rady 
2008/381/ES a zrušují rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
573/2007/ES a č. 575/2007/ES a 

20Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, 
kterým se zřizuje Azylový, migrační a 
integrační fond, mění rozhodnutí Rady 
2008/381/ES a zrušují rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a 
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rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 
150 20.5.2014, s. 168).

rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. 
L 150, 20.5.2014, s. 168).

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 513/2014, kterým se jako součást 
Fondu pro vnitřní bezpečnost zřizuje 
nástroj pro finanční podporu policejní 
spolupráce, předcházení trestné činnosti, 
boje proti trestné činnosti a řešení krizí a 
zrušuje rozhodnutí Rady 2007/125/SVV 
(Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 93).

21Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 513/2014 ze dne 16. dubna 2014, 
kterým se jako součást Fondu pro vnitřní 
bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční 
podporu policejní spolupráce, předcházení 
trestné činnosti, boje proti trestné činnosti 
a řešení krizí a zrušuje rozhodnutí Rady 
2007/125/SVV (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, 
s. 93).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, 
kterým se jako součást Fondu pro vnitřní 
bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční 
podporu v oblasti vnějších hranic a víz a 
zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. 
věst. L 150, 20.5.2014, s. 143).

22Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 515/2014 ze dne 16. dubna 2014, 
kterým se jako součást Fondu pro vnitřní 
bezpečnost zřizuje nástroj pro finanční 
podporu v oblasti vnějších hranic a víz a 
zrušuje rozhodnutí č. 574/2007/ES (Úř. 
věst. 150, 20.5.2014, s. 143).
22aNařízení Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. 
ledna 2014 o evropském kodexu chování 
pro partnerskou spolupráci v rámci 
evropských strukturálních a investičních 
fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s.1).

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Z programu jsou financována 
opatření s evropskou přidanou hodnotou. 
Komise za tímto účelem zajistí, aby k 
financování byla vybrána opatření, u nichž 
je pravděpodobné, že přinesou výsledky s 
evropskou přidanou hodnotou, a sleduje, 
zda evropské přidané hodnoty bylo 
skutečně dosaženo.

1. Z programu jsou financována 
opatření a činnosti s evropskou přidanou 
hodnotou. Komise za tímto účelem zajistí, 
aby k financování byla vybrána opatření a 
činnosti přinášející výsledky, které v 
souladu se zásadou subsidiarity mají 
evropskou přidanou hodnotu, a sleduje, 
zda evropské přidané hodnoty bylo 
skutečně dosaženo.

2. Opatření a činnosti programu zajistí 
evropskou přidanou hodnotu, a to zejména 
prostřednictvím:

2. Opatření a činnosti programu zajistí 
evropskou přidanou hodnotu, a to zejména 
prostřednictvím:

a) rozvoje a provádění řešení, která se 
zabývají vnitrostátními výzvami s 

a) rozvoje a provádění řešení, která se 
zabývají místními, regionálními a 
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přeshraničním nebo celounijním 
rozměrem;

celostátními výzvami s přeshraničním 
nebo celounijním rozměrem a která 
přispívají k sociální, hospodářské a 
územní soudržnosti;

b) jejich vzájemné doplňkovosti a 
spolupůsobení s dalšími programy Unie a 
politikami na vnitrostátní, unijní a 
mezinárodní úrovni;

b) jejich vzájemné doplňkovosti a 
spolupůsobení s dalšími programy Unie a 
politikami na regionální, národní a unijní 
úrovni, jak je stanoveno ve společném 
strategickém rámci zřízeném podle 
nařízení (EU) č. 1303/2013, a případně 
rovněž na mezinárodní úrovni;

c) jejich příspěvku ke konzistentnímu 
a soudržnému provádění práva Unie; 

c) jejich příspěvku ke konzistentnímu 
a soudržnému provádění práva a politik 
Unie a k prosazování evropských hodnot, 
zejména solidarity a dodržování 
základních práv;

d) jejich přínosu ke sdílení 
osvědčených postupů a vytvoření 
celounijní platformy a sítě odborných 
znalostí;

d) jejich přínosu ke sdílení 
osvědčených postupů v zájmu zvýšení 
viditelnosti reformních programů Unie a k 
vytvoření celounijní platformy a sítě 
odborných znalostí;

e) podpory vzájemné důvěry mezi 
členskými státy a Komisí a spolupráce 
mezi členskými státy.

e) podpory vzájemné důvěry mezi 
členskými státy a Komisí a spolupráce 
mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem programu je přispět k 
institucionálním, správním a strukturálním 
reformám v členských státech 
poskytováním podpory vnitrostátním 
orgánům na opatření zaměřená na 
reformování institucí, řízení, správy, 
hospodářských a sociálních odvětví v 
reakci na hospodářské a sociální výzvy, 
přičemž mají posílit konkurenceschopnost, 
růst, tvorbu pracovních míst a investice 
zejména v rámci správy ekonomických 
záležitostí, mimo jiné prostřednictvím 
pomoci zaměřené na účinné a účelné 
využívání fondů Unie.

Celkovým cílem programu je přispět k 
institucionálním, správním a strukturálním 
reformám podporujícím růst v členských 
státech poskytováním podpory 
vnitrostátním orgánům na opatření 
zaměřená na reformování a posilování 
institucí, řízení, veřejné správy, 
hospodářských a sociálních odvětví v 
reakci na hospodářské a sociální výzvy, 
přičemž mají posílit hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost, 
konkurenceschopnost, produktivitu 
unijních podniků, udržitelný růst, tvorbu 
pracovních míst a investice v rámci správy 
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ekonomických záležitostí nebo 
prostřednictvím pomoci zaměřené na 
účinné, účelné a transparentní využívání 
fondů Unie, zejména ESI fondů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K dosažení celkového cíle 
stanoveného v článku 4 jsou v programu 
stanoveny tyto specifické cíle:

1. K dosažení celkového cíle 
stanoveného v článku 4 jsou v programu 
stanoveny tyto specifické cíle, které je 
třeba sledovat v úzké spolupráci s 
přijímajícími členskými státy:

a) podpořit iniciativy vnitrostátních 
orgánů při navrhování reforem v souladu s 
prioritami při zohlednění výchozích 
podmínek a očekávaných 
socioekonomických dopadů;

a) podpořit iniciativy vnitrostátních 
orgánů při navrhování a provádění reforem 
v souladu s jejich prioritami při zohlednění 
výchozích podmínek a očekávaných 
socioekonomických a územních dopadů, 
jakož i potřeby přispívat k realizaci cíle 
strategie Unie pro inteligentní a udržitelný 
růst podporující začlenění;

b) podpořit vnitrostátní orgány, aby 
posilovaly své schopnosti formulovat, 
vyvíjet a provádět reformní politiky a 
strategie a postupovat přitom jednotným 
způsobem zajišťujícím soudržnost cílů a 
prostředků napříč odvětvími;

b) podpořit vnitrostátní orgány, aby 
posilovaly své schopnosti plánovat, 
formulovat, vyvíjet a provádět reformní 
politiky a strategie a postupovat přitom 
jednotným způsobem zajišťujícím 
soudržnost priorit na vnitrostátní a 
případně i regionální úrovni, cílů a 
prostředků napříč odvětvími;

c) podpořit úsilí vnitrostátních orgánů 
při stanovování a provádění vhodných 
postupů a metodik a zohlednit přitom 
osvědčené postupy a zkušenosti, které 
získaly jiné země při řešení podobných 
situací;

c) podpořit úsilí vnitrostátních orgánů 
při stanovování a provádění vhodných 
postupů a metodik a zohlednit přitom 
nejlepší postupy a zkušenosti, které získaly 
jiné země při řešení podobných situací;

d) napomáhat vnitrostátním orgánům 
při zvyšování efektivnosti a účinnosti 
řízení lidských zdrojů případným 
stanovováním jasně daných odpovědností 
a zvyšováním úrovně odborných znalostí a 
dovedností. Tyto cíle jsou naplňovány v 
úzké spolupráci s přijímacími členskými 

d) napomáhat vnitrostátním orgánům 
při zvyšování efektivnosti a účinnosti 
řízení lidských zdrojů, a to zvyšováním 
úrovně odborných znalostí a dovedností, a 
sociálního dialogu.
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státy.

da) pomáhat vnitrostátním orgánům a 
hospodářským a sociálním partnerům 
zlepšovat jejich správní a operační 
kapacity na využívání fondů Unie, 
zejména ESI fondů.

2. Specifické cíle uvedené v odstavci 
1 se vztahují na oblasti politiky týkající se 
konkurenceschopnosti, růstu, 
zaměstnanosti a investic, zejména na:

2. Specifické cíle uvedené v odstavci 
1 se vztahují na oblasti politiky týkající se 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, konkurenceschopnosti, 
inovací, inteligentního a udržitelného 
růstu podporujícího začlenění, 
zaměstnanosti a investic, zejména na:

a) správu veřejných financí, 
rozpočtový proces, řízení dluhu a správu 
příjmů;

a) správu veřejných financí, 
rozpočtový proces, řízení dluhu a správu 
příjmů;

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu orientovanou na 
služby, účinný právní stát, reformu 
soudního systému a posílení opatření proti 
podvodům, korupci a praní špinavých 
peněz;

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu orientovanou na 
služby včetně zjednodušení pravidel, 
účinný právní stát, reformu soudního 
systému a posílení opatření proti 
podvodům, korupci a praní špinavých 
peněz;

c) podnikatelské prostředí, rozvoj 
soukromého sektoru, investice, procesy 
privatizace, obchod a přímé zahraniční 
investice, hospodářskou soutěž a zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podporu inovací;

c) podnikatelské prostředí, 
reindustrializaci, rozvoj soukromého 
sektoru, finanční a administrativní 
podporu malých a středních podniků, 
investice, zvyšování účasti veřejnosti v 
podnicích a případně i procesech 
privatizace, obchod a přímé zahraniční 
investice, hospodářskou soutěž a zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podporu inovací a digitalizace;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, sociální začleňování, 
systémy sociálního zabezpečení, systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče a 
politiky v oblasti azylu, migrace a hranic;

d) soudržnost, vzdělávání a odbornou 
přípravu, politiky trhu práce za účelem 
vytváření pracovních míst, boj proti 
chudobě a podporu sociálního 
začleňování, systémy sociálního 
zabezpečení, systémy veřejného zdraví a 
zdravotní péče a politiky v oblasti azylu, 
migrace a hranic;

e) politiky pro odvětví zemědělství a e) politiky pro provádění opatření v 
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udržitelný rozvoj venkovských oblastí; oblasti klimatu, podporu energetické 
účinnosti, dosažení energetické 
diverzifikace, ale i politiky pro odvětví 
zemědělství, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí;

f) politiky týkající se finančního 
sektoru a přístup k finančním prostředkům.

f) politiky týkající se finančního 
sektoru včetně podpory finanční 
gramotnosti, finanční stability, přístupu 
k finančním prostředkům a úvěrování 
reálné ekonomiky; tvorbu, poskytování a 
sledování kvality údajů a statistik; a 
politiky zaměřené na boj proti daňovým 
únikům.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem sledování cílů uvedených v 
článcích 4 a 5 mohou být z programu 
financovány zejména tyto druhy opatření:

Za účelem sledování cílů uvedených v 
článcích 4 a 5 a dosažení na míru 
uzpůsobených řešení mohou být z 
programu financovány zejména tyto druhy 
opatření:

a) odborné znalosti týkající se 
politického poradenství, změny politik a 
legislativních, institucionálních, 
strukturálních a správních reforem;

a) odborné znalosti týkající se 
politického poradenství, změny politik, 
formulování strategií a plánů reforem a 
legislativních, institucionálních, 
strukturálních a správních reforem na 
národní, regionální a případně i místní 
úrovni;

b) poskytování odborníků (včetně 
místních odborníků) na více či méně 
dlouhou dobu za účelem plnění úkolů v 
konkrétních oblastech nebo provádění 
operačních činností, v případě potřeby s 
podporou při tlumočení, překladech a 
spolupráci, administrativní pomoci i 
infrastruktury a vybavení;

b) poskytování odborníků (včetně 
místních odborníků) na více či méně 
dlouhou dobu za účelem plnění úkolů v 
konkrétních oblastech nebo provádění 
operačních činností, v případě potřeby s 
podporou při tlumočení, překladech a 
spolupráci, administrativní pomoci i 
infrastruktury a vybavení;

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrná opatření, zejména:

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrná opatření včetně 
posilování postavení občanské společnosti 
a reforem na všech úrovních správy, 
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zejména:

i) semináře, konference a workshopy; i) semináře, konference a workshopy;

ii) pracovní návštěvy organizované 
zúčastněnými zeměmi nebo třetí zemí, 
které umožní úředníkům získat nebo zvýšit 
jejich odbornou způsobilost či znalosti v 
příslušných záležitostech;

ii) pracovní návštěvy organizované 
zúčastněnými zeměmi nebo třetí zemí, 
které umožní úředníkům získat nebo zvýšit 
jejich odbornou způsobilost či znalosti v 
příslušných záležitostech;

iii) vzdělávací činnosti a rozvíjení 
internetových a dalších vzdělávacích 
modulů, jejichž cílem je podpora 
nezbytných odborných dovedností a 
znalostí vztahujících se k příslušným 
reformám;

iii) vzdělávací činnosti a rozvíjení 
internetových a dalších vzdělávacích 
modulů, jejichž cílem je podpora 
nezbytných odborných dovedností a 
znalostí vztahujících se k příslušným 
reformám;

d) shromažďování údajů a statistik; 
rozvoj společných metodik a případně 
ukazatelů nebo měřítek;

d) shromažďování údajů a statistik; 
rozvoj společných metodik a případně 
ukazatelů nebo měřítek;

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech jako je azyl, migrace a 
kontrola hranic;

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech jako je azyl, migrace a 
kontrola hranic;

f) budování kapacit v oblasti 
informačních technologií: vývoj, údržba, 
provoz a kontrola kvality infrastruktury 
informačních technologií a aplikací 
potřebných k zavádění příslušných 
reforem;

f) budování kapacit v oblasti 
informačních technologií pro vývoj, 
údržbu, provoz a kontrolu kvality 
infrastruktury informačních technologií a 
aplikací potřebných k zavádění příslušných 
reforem a programů zaměřených na 
digitalizaci veřejných služeb; 

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy; hodnocení a posouzení dopadů; 
příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů;

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy; hodnocení a posouzení dopadů; 
příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů;

h) komunikační projekty; učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměna osvědčených postupů; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně komunikace mezi podniky;

h) komunikační projekty v souvislosti 
s reformami navrženými za účelem učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměny osvědčených postupů; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně korporátní komunikační činnosti a 
případně i komunikační činnosti 
prostřednictvím sociálních sítí;

i) kompilace a publikace materiálů 
pro šíření informací i výsledků tohoto 
programu: rozvíjení, provozování a údržba 
systémů a nástrojů využívajících 
informační a komunikační technologie;

i) kompilace a publikace materiálů 
pro šíření informací i výsledků tohoto 
programu, a to i prostřednictvím rozvíjení, 
provozování a údržby systémů a nástrojů 
využívajících informační a komunikační 
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technologie;

j) kterékoli další činnosti, které 
podporují obecné a konkrétní cíle uvedené 
v článku 4 a 5.

j) kterékoli další příslušné činnosti, 
které podporují obecné a konkrétní cíle 
uvedené v článku 4 a 5.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje získat 
podporu v rámci programu, předloží 
Komisi žádost o podporu, v níž uvede 
oblasti politiky a priority pro podporu v 
rozsahu působnosti programu, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 2. Tato žádost musí 
být podána nejpozději do 31. října každého 
kalendářního roku.

1. Členský stát, který si přeje získat 
podporu v rámci programu, předloží 
Komisi žádost o podporu, v níž uvede 
oblasti politiky a priority pro podporu v 
rozsahu působnosti programu, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 2. Tato žádost musí 
být podána nejpozději do 31. října každého 
kalendářního roku. Komise vypracuje 
pokyny týkající se hlavních prvků, které 
mají být uvedeny v žádosti o podporu, již 
předkládá členský stát.

2. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, Komise žádost o 
podporu uvedenou v odstavci 1 podrobí 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v souvislosti s příslušnými 
oblastmi politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení. S 
přihlédnutím ke stávajícím činnostem a 
opatřením financovaným z fondů Unie 
nebo jiných programů Unie Komise v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem 
určí prioritní oblasti pro podporu, oblast 
působnosti podpůrných opatření, která mají 
být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu.

2. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, Komise žádost o 
podporu uvedenou v odstavci 1 podrobí 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v souvislosti s příslušnými 
oblastmi politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady subsidiarity, solidarity, 
transparentnosti, rovného zacházení a 
řádného finančního řízení. Na základě této 
analýzy a s přihlédnutím ke stávajícím 
opatřením a činnostem financovaným z 
fondů Unie nebo jiných programů Unie 
uzavře Komise v rámci plánu spolupráce 
a podpory s dotčeným členským státem 
dohodu o prioritních oblastech pro 
podporu, cílech, orientačním 
harmonogramu, oblasti působnosti 
podpůrných opatření, která mají být 
poskytnuta, a odhadovaném celkovém 
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finančním příspěvku pro tuto podporu.

2a. Komise v plném rozsahu informuje 
Evropský parlament o přijetí žádosti o 
podporu v rámci tohoto programu a o 
analýze, kterou provedla Komise. Komise 
dále Evropskému parlamentu co nejdříve 
poskytne plán spolupráce a podpory.

3. Žádost o podporu lze podat v těchto 
souvislostech: 

3. Žádost o podporu lze podat v těchto 
souvislostech: 

a) provádění reforem v rámci 
postupů správy ekonomických záležitostí, 
zejména příslušných doporučení pro 
jednotlivé země vydaných v rámci 
evropského semestru nebo příslušných 
opatření týkajících se provádění práva 
Unie;

a) provádění reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelného 
hospodářského růstu a vytváření 
pracovních míst;

b) provádění ekonomických 
ozdravných programů pro členské státy, 
které jsou příjemci finanční pomoci Unie 
v rámci stávajících nástrojů, zejména v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 472/201323 pro 
členské státy eurozóny a nařízení Rady 
(ES) č. 332/200224 pro členské státy mimo 
eurozónu;

b) provádění ekonomických 
ozdravných programů pro členské státy, 
které jsou příjemci finanční pomoci Unie v 
rámci stávajících nástrojů, zejména v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 472/201323 pro 
členské státy eurozóny a nařízení Rady 
(ES) č. 332/200224 pro členské státy mimo 
eurozónu;

c) provádění reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelných 
investic, růstu a vytváření pracovních 
míst.

c) provádění udržitelných reforem v 
rámci postupů správy ekonomických 
záležitostí, zejména příslušných 
doporučení pro jednotlivé země vydaných 
v rámci evropského semestru nebo 
příslušných opatření týkajících se 
provádění práva Unie.

________________ ________________
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o 
posílení hospodářského a rozpočtového 
dohledu nad členskými státy eurozóny, 
jejichž finanční stabilita je postižena či 
ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 
140, 27.5.2013, s. 1).  

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o 
posílení hospodářského a rozpočtového 
dohledu nad členskými státy eurozóny, 
jejichž finanční stabilita je postižena či 
ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 
140, 27.5.2013, s. 1).  

24Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 
18. února 2002, kterým se zavádí systém 
střednědobé finanční pomoci platebním 
bilancím členských států (Úř. věst. L 53, 

24Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 
18. února 2002, kterým se zavádí systém 
střednědobé finanční pomoci platebním 
bilancím členských států (Úř. věst. L 53, 
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23.2.2002, s. 1).  23.2.2002, s. 1).  

(Písmena a) a c) v odstavci 3 v textu Komise jsou v pozměňovacím návrhu Parlamentu nově 
písmeny c) a a). V obou z nich byly navíc provedeny změny.)

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizace podpory Organizace podpory a reformní partneři
1. Komise může stanovit 
předpokládanou podporu pro přijímající 
členské státy ve spolupráci s dalšími 
členskými státy nebo mezinárodními 
organizacemi.

1. Komise může se souhlasem 
přijímajícího členského státu organizovat 
podporu ve spolupráci s dalšími členskými 
státy nebo mezinárodními organizacemi.

2. Přijímající členský stát v koordinaci 
s Komisí může uzavřít partnerství s jedním 
nebo několika dalšími členskými státy, 
které v určitých oblastech reformy jednají 
jako reformní partneři. Reformní partner v 
koordinaci s Komisí pomáhá formulovat 
strategii, plány reforem, navrhovat vysoce 
kvalitní pomoc nebo dohlížet nad 
prováděním strategie a projektů.

2. Přijímající členský stát v koordinaci 
s Komisí může uzavřít partnerství s jedním 
nebo několika dalšími členskými státy, 
které v určitých oblastech reformy jednají 
jako reformní partneři. Reformní partner v 
koordinaci s Komisí a na základě 
vzájemného porozumění s přijímajícím 
členským státem a Komisí pomáhá 
formulovat strategii, plány reforem, 
navrhovat vysoce kvalitní pomoc nebo 
dohlížet nad prováděním strategie a 
projektů. Komise v plném rozsahu 
informuje Evropský parlament o účasti 
reformního partnera a jeho úloze v rámci 
plánu spolupráce a podpory.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění tohoto 
programu představuje 142 800 000 EUR.

1. Finanční krytí pro provádění tohoto 
programu představuje 142 800 000 EUR v 
běžných cenách.

2. Z finančních prostředků určených 2. Z finančních prostředků určených 
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pro program lze rovněž hradit výdaje 
související s činnostmi v rámci přípravy, 
sledování, kontroly, auditu a hodnocení, 
které jsou potřebné pro řízení programu a 
dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační a 
komunikační činnosti, včetně komunikace 
mezi podniky v souvislosti s politickými 
prioritami Unie za předpokladu, že se 
týkají obecných cílů tohoto nařízení, 
výdaje spojené se sítěmi IT se zaměřením 
na zpracování a výměnu informací, jakož i 
veškeré jiné výdaje na technickou a 
administrativní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení programu.

pro program lze rovněž hradit výdaje 
související s činnostmi v rámci přípravy, 
sledování, kontroly, auditu a hodnocení, 
které jsou potřebné pro řízení programu a 
dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační a 
komunikační činnosti za předpokladu, že 
se týkají obecných cílů tohoto nařízení, 
výdaje spojené se sítěmi IT se zaměřením 
na zpracování a výměnu informací, jakož i 
veškeré jiné výdaje na technickou a 
administrativní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení programu.

3. Rozpočtový orgán schválí dostupné 
roční prostředky v mezích víceletého 
finančního rámce zavedeného nařízením 
Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013.

3. Roční rozpočtové prostředky 
schvalují Evropský parlament a Rada 
v mezích víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě finančního krytí uvedeného 
v článku 9 může být program financován 
prostřednictvím dalších příspěvků 
členských států.

1. Kromě finančního krytí uvedeného 
v článku 9 může být program financován 
prostřednictvím dalších dobrovolných 
příspěvků členských států.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí program v souladu 
s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.

1. Komise provádí program v souladu 
s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.

2. Opatření programu mohou být 
prováděna buď přímo Komisí, nebo 
nepřímo subjekty a osobami, jimiž nejsou 
členské státy, a to v souladu s článkem 60 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 

2. Opatření programu mohou být 
prováděna buď přímo Komisí, nebo 
nepřímo subjekty a osobami, jimiž nejsou 
členské státy, a to v souladu s článkem 60 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 
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Zejména finanční podpora Unie pro 
opatření stanovená v článku 6 tohoto 
nařízení se poskytuje formou:

Zejména finanční podpora Unie pro 
opatření stanovená v článku 6 tohoto 
nařízení se poskytuje formou:

d) grantů (určených mj. i vnitrostátním 
orgánům členských států);

d) grantů (určených mj. i vnitrostátním 
orgánům členských států);

e) zadávání veřejných zakázek; e) zadávání veřejných zakázek;

f) úhrady nákladů vzniklých externím 
odborníkům;

f) náhrady nákladů, které vznikly 
externím odborníkům, včetně odborníků 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů členských států, které poskytly 
podporu;

g) příspěvku do svěřeneckých fondů; g) příspěvku do svěřeneckých fondů 
zřízených mezinárodními organizacemi; a

h) činností prováděných v režimu 
nepřímého řízení.

h) činností prováděných v režimu 
nepřímého řízení.

3. Granty mohou být uděleny 
vnitrostátním orgánům členských států, 
skupině Evropské investiční banky, 
mezinárodním organizacím, veřejným a 
/nebo soukromým orgánům a subjektům, 
které jsou legálně usazeny v:

3. Granty mohou být uděleny 
vnitrostátním orgánům členských států, 
skupině Evropské investiční banky, 
mezinárodním organizacím, veřejným a 
/nebo soukromým orgánům a subjektům, 
které jsou legálně usazeny v:

a) členských státech; a) členských státech;

b) zemích Evropského sdružení 
volného obchodu, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru, v 
souladu s podmínkami stanovenými v 
Dohodě o EHP.

b) zemích Evropského sdružení 
volného obchodu, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru, v 
souladu s podmínkami stanovenými v 
Dohodě o EHP.

Míra spolufinancování činí u grantů až 100 
% způsobilých nákladů, aniž jsou tím 
dotčeny zásady spolufinancování a 
neziskovosti.

Míra spolufinancování činí u grantů až 100 
% způsobilých nákladů, aniž jsou tím 
dotčeny zásady spolufinancování a 
neziskovosti.

4. Podpora může být rovněž 
poskytnuta jednotlivými odborníky, kteří 
mohou být vyzváni, aby přispěli k 
vybraným činnostem organizovaným v 
rámci programu všude tam, kde je to 
nezbytné pro dosažení konkrétních cílů 
uvedených v článku 5. 

4. Podpora může být rovněž 
poskytnuta jednotlivými odborníky, kteří 
mohou být vyzváni, aby přispěli k 
vybraným činnostem organizovaným v 
rámci programu všude tam, kde je to 
nezbytné pro dosažení konkrétních cílů 
uvedených v článku 5.

5. Za účelem provádění programu 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů víceleté pracovní 
programy. Víceleté pracovní programy 
stanoví politické cíle sledované 
prostřednictvím zamýšlené podpory a 

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 16 s cílem doplnit toto nařízení 
zavedením víceletých pracovních 
programů. Víceleté pracovní programy 
stanoví politické cíle sledované 
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očekávané výsledky, jakož i priority 
financování v příslušných oblastech 
politiky. Víceleté pracovní programy jsou 
dále upřesněny v ročních pracovních 
programech přijatých prostřednictvím 
prováděcích aktů, které stanoví opatření 
nezbytná pro jejich provedení spolu se 
všemi prvky požadovanými nařízením 
(EU, Euratom) č. 966/2012.

prostřednictvím zamýšlené podpory a 
očekávané výsledky, jakož i priority 
financování v příslušných oblastech 
politiky. Víceleté pracovní programy jsou 
dále upřesněny v ročních pracovních 
programech přijatých prostřednictvím 
prováděcích aktů, které stanoví opatření 
nezbytná pro jejich provedení spolu se 
všemi prvky požadovanými nařízením 
(EU, Euratom) č. 966/2012.

6. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů může roční pracovní program 
uvádět, že v případě neočekávaných a 
řádně odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, včetně 
vážných poruch v hospodářství nebo 
významných okolností majících závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, může Komise na žádost členského 
státu přijmout zvláštní opatření, která jsou 
v souladu s cíli a opatřeními definovanými 
v tomto nařízení za účelem podpory 
vnitrostátních orgánů při řešení naléhavých 
potřeb. Tato zvláštní opatření smí 
představovat pouze omezenou část ročního 
pracovního programu a nevztahují se na ně 
podmínky uvedené v článku 7.

6. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů může roční pracovní program 
uvádět, že v případě neočekávaných a 
řádně odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, včetně 
vážných poruch v hospodářství nebo 
významných okolností majících závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, může Komise na žádost členského 
státu, který má zájem o podporu, přijmout 
naléhavá zvláštní opatření, která původně 
nebyla v ročním pracovním programu a 
jsou v souladu s cíli a opatřeními 
definovanými v tomto nařízení za účelem 
podpory vnitrostátních orgánů při řešení 
naléhavých potřeb. Tato zvláštní opatření 
mají dočasnou povahu, smí představovat 
pouze omezenou část ročního pracovního 
programu a nevztahují se na ně podmínky 
uvedené v článku 7. Zvláštní opatření 
přestanou platit do šesti měsíců a lze je 
nahradit podporou v souladu s 
podmínkami stanovenými v článku 7.
Komise v plném rozsahu informuje 
Evropský parlament o zvláštních 
opatřeních přijatých na základě tohoto 
článku.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a přijímající členské státy v rámci Komise a přijímající členské státy v rámci 
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svých příslušných pravomocí posílí 
součinnost a zajistit účinnou koordinaci 
mezi programem a ostatními programy a 
nástroji Unie, a zejména s opatřeními 
financovanými z fondů Unie. Za tímto 
účelem:

svých příslušných pravomocí posílí 
součinnost a zajistit účinnou koordinaci 
mezi programem a ostatními programy a 
nástroji Unie, a zejména s opatřeními 
financovanými z fondů Unie. Za tímto 
účelem:

a) zajistí doplňkovost a součinnost 
mezi různými nástroji na úrovni Unie a na 
úrovni členských států, zejména pokud jde 
o opatření financovaná z fondů Unie, a to 
jak ve fázi plánování, tak provádění;

a) zajistí doplňkovost a součinnost 
mezi různými nástroji na úrovni Unie, na 
úrovni členských států a úrovni 
regionální, zejména pokud jde o opatření 
financovaná z fondů Unie, a to jak ve fázi 
plánování, tak provádění, zejména pokud 
jde o ESI fondy;

b) optimalizuje mechanismy pro 
koordinaci za účelem zabránění zdvojování 
úsilí;

b) optimalizuje mechanismy pro 
koordinaci za účelem zabránění zdvojování 
úsilí a nákladů;

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni, aby 
podpůrná opatření byla jednotná a účinná.

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
úrovni Unie a na vnitrostátní a regionální 
úrovni, aby podpůrná opatření byla 
jednotná a účinná.

Příslušné víceleté a roční pracovní 
programy mohou sloužit jako koordinační 
rámec, pokud se předpokládá podpora v 
jakékoli z oblastí uvedených v čl. 5 odst. 2.

Příslušné víceleté a roční pracovní 
programy mohou sloužit jako koordinační 
rámec, pokud se předpokládá podpora v 
jakékoli z oblastí uvedených v čl. 5 odst. 2.

Komise zajistí doplňkovost a součinnost s 
podporou poskytovanou jinými 
příslušnými mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby byly při provádění 
opatření financovaných podle tohoto 
nařízení finanční zájmy Unie chráněny 
prostřednictvím preventivních opatření 
proti podvodům, korupci a jakémukoli 
jinému protiprávnímu jednání, 
prostřednictvím účinných kontrol a v 
případě zjištěných nesrovnalostí 
vymáháním neoprávněně vyplacených 

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby byly při provádění 
opatření financovaných podle tohoto 
nařízení finanční zájmy Unie chráněny 
prostřednictvím preventivních opatření 
proti podvodům, korupci a jakémukoli 
jinému protiprávnímu jednání, 
prostřednictvím účinných kontrol a v 
případě zjištěných nesrovnalostí 
vymáháním neoprávněně vyplacených 
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částek, případně ukládáním účinných, 
přiměřených a odrazujících sankcí.

nebo nesprávně použitých částek, případně 
ukládáním účinných, přiměřených 
správních a finančních sankcí v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje provádění opatření 
financovaných z programu a měří plnění 
konkrétních cílů uvedených v čl. 5 odst. 1 
v souladu s ukazateli stanovenými v 
příloze.

1. Komise sleduje provádění opatření 
financovaných z programu a měří plnění 
všeobecných cílů uvedených v článku 4 a 
konkrétních cílů uvedených v čl. 5 odst. 1 
v souladu s ukazateli stanovenými v 
příloze.

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
16, pokud jde o změny seznamu ukazatelů 
uvedeného v příloze.

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
16, pokud jde o změny seznamu ukazatelů 
uvedeného v příloze.

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do poloviny 
roku 2019 průběžnou hodnotící zprávu a 
do konce prosince 2021 zprávu o 
hodnocení ex post.

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční monitorovací 
zprávu o provádění programu, která bude 
obsahovat analýzu uplatňování kritérií 
uvedených v čl. 7 odst. 2 při posuzování 
žádostí o podporu předložených členskými 
státy, nejpozději do poloviny roku 2019 
průběžnou hodnotící zprávu a do konce 
prosince 2021 zprávu o hodnocení ex post.

3. Průběžná hodnotící zpráva zahrnuje 
informace o pokroku dosaženém při plnění 
cílů programu, účinnosti využívaných 
zdrojů a evropské přidané hodnotě 
programu a posouzení, zda je financování v 
oblastech, na které se program vztahuje, 
třeba po roce 2020 upravit nebo 
prodloužit. Bude se zabývat i tím, zda jsou 
všechny cíle a opatření nadále relevantní. 
Zpráva o hodnocení ex post musí 
obsahovat informace o dlouhodobějším 
dopadu programu.

3. Průběžná hodnotící zpráva zahrnuje 
informace o pokroku dosaženém při plnění 
cílů programu, účinnosti využívaných 
zdrojů a evropské přidané hodnotě 
programu a posouzení, zda je financování v 
oblastech, na které se program vztahuje, 
třeba upravit, pozastavit, nebo znovu 
zajistit v rámci příštího finančního rámce, 
a to na základě účelově vyčleněných 
finančních prostředků. Bude se zabývat i 
tím, zda jsou všechny cíle a opatření nadále 
relevantní. Zpráva o hodnocení ex post 
posoudí celý program a zahrnuje 
informace o jeho dlouhodobějším dopadu. 
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 15 odst. 1 druhém 
pododstavci je svěřena Komisi na dobu 
čtyř let od 1. ledna 2017.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 12 odst. 5 a v čl. 
15 odst. 1 druhém pododstavci je svěřena 
Komisi na dobu čtyř let od 1. ledna 2017.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesenou pravomoc uvedenou v 
čl. 15 odst.1 druhém pododstavci kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesenou pravomoc uvedenou v 
čl. 12 odst. 5 a v čl. 15 odst.1 druhém 
pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

3a. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 12 odst. 5 a čl. 15 odst. 1 druhého 
pododstavce vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
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prodlouží o dva měsíce. Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 17 – bod 3
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 91 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka ve výši 0,35 % z celkových 
finančních zdrojů se po odečtení podpory 
pro nástroj pro propojení Evropy podle čl. 
92 odst. 6 a pomoci pro nejchudší osoby 
podle čl. 92 odst. 7 přidělí na technickou 
pomoc z podnětu Komise, přičemž 112 233 
000 EUR z této částky se přidělí na 
Program na podporu strukturálních reforem 
pro užití v rámci a v souladu s účelem 
uvedeného programu.

3. Částka ve výši 0,35 % z celkových 
finančních zdrojů se po odečtení podpory 
pro nástroj pro propojení Evropy podle 
čl. 92 odst. 6 a pomoci pro nejchudší osoby 
podle čl. 92 odst. 7 přidělí na technickou 
pomoc z podnětu Komise, přičemž 112 233 
000 EUR z této částky v běžných cenách 
se přidělí na Program na podporu 
strukturálních reforem pro užití v rámci 
uvedeného programu a v souladu s jeho 
účelem.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 18
Nařízení (EU) č. 1305/2013
Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 
1306/2013 může EZFRV z podnětu 
Komise nebo jejím jménem využít až 0,25 
% svých ročních přidělených prostředků na 
financování úkolů uvedených v článku 58 
nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně nákladů 
pro zřízení a provozování Evropské sítě 
pro rozvoj venkova uvedené v článku 52 
tohoto nařízení a sítě EIP uvedené v článku 
53 tohoto nařízení, přičemž až 30 567 000 
EUR z této částky bude přiděleno na 
Program na podporu strukturálních reforem 
pro užití v rámci a v souladu s účelem 
uvedeného programu.

V souladu s článkem 6 nařízení (EU) č. 
1306/2013 může EZFRV z podnětu 
Komise nebo jejím jménem využít až 
0,25 % svých ročních přidělených 
prostředků na financování úkolů 
uvedených v článku 58 nařízení (EU) 
č. 1303/2013, včetně nákladů pro zřízení a 
provozování Evropské sítě pro rozvoj 
venkova uvedené v článku 52 tohoto 
nařízení a sítě EIP uvedené v článku 53 
tohoto nařízení, přičemž až 30 567 000 
EUR z této částky v běžných cenách bude 
přiděleno na Program na podporu 
strukturálních reforem pro užití v rámci 
uvedeného programu a v souladu s jeho 
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účelem.
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23.11.2016

STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU(*)

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu 
strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU č. 1303/2013 a (EU) č. 
1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Navrhovatel (*): Costas Mavrides

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 
výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Několik členských států 
podstoupilo a i nadále podstupuje nápravné 
postupy za účelem nápravy 
makroekonomických nerovnováh 
nashromážděných v minulosti a mnohé 
zápasí s problémem nízkého růstového 
potenciálu. Provádění strukturálních 
reforem si Unie stanovila jako jednu 
ze svých politických priorit usilujících 
o udržitelnost oživení, nastartování 
hospodářského růstu, který by posílil 
schopnost přizpůsobení, a o podporu 
procesu sbližování.

(3) Několik členských států 
podstoupilo a i nadále podstupuje nápravné 
postupy za účelem nápravy 
makroekonomických nerovnováh 
nashromážděných v minulosti a mnohé 
zápasí s problémem nízkého růstového 
potenciálu a vysoké nezaměstnanosti. 
Nutnost provádění strukturálních reforem 
podporujících růst si Unie stanovila jako 
jednu ze svých politických priorit 
usilujících o vytvoření podmínek 
k dosažení udržitelného růstu, 
nastartování hospodářského růstu, který by 
posílil schopnost přizpůsobení, a o podporu 
procesu sbližování a zvýšení investic.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Reformy jsou ze své podstaty 
složité procesy, které vyžadují celý řetězec 
vysoce specializovaných znalostí a 
dovedností. Provádění strukturálních 
reforem v řadě různých oblastí veřejné 
politiky je náročné, neboť obvykle trvá 
určitou dobu, než se projeví jejich přínosy. 
Proto je pro krizí zasažené či strukturálně 
slabé ekonomiky brzké a účinné navržení a 
provedení reforem zásadní. V této 

(4) Reformy jsou ze své podstaty 
složité procesy, které vyžadují celý řetězec 
vysoce specializovaných znalostí a 
dovedností, jakož i dlouhodobou 
perspektivu. Provádění udržitelných 
strukturálních reforem v řadě různých 
oblastí veřejné politiky je náročné, neboť 
vyžaduje trvalé úsilí a obvykle trvá určitou 
dobu, než se projeví jejich přínosy, a proto 
je nutné učinit opatření, která zabrání 



PE585.523v02-00 40/132 RR\1112100CS.docx

CS

souvislosti poskytnutí podpory ze strany 
Unie ve formě technické pomoci sehrálo 
v minulých letech při podpoře 
ekonomického ozdravení Kypru a Řecka 
zásadní úlohu.

tomu, aby byly navrhovány politiky 
s krátkodobou perspektivou. Proto je 
především důležité brzké a účinné navržení 
a provedení reforem, a to rovněž pro krizí 
zasažené či strukturálně slabé ekonomiky. 
V této souvislosti poskytnutí podpory ze 
strany Unie ve formě technické pomoci 
sehrálo v minulých letech při podpoře 
ekonomického ozdravení Řecka a Kypru 
zásadní úlohu a může sloužit jako užitečný 
precedens pro program na podporu 
strukturální reformy. Aby byl takový 
program úspěšný, je klíčové, aby byla 
v členských státech vyvinuta politická vůle 
a aby příslušné orgány, a to i případně 
místní a regionální úřady a sociální 
partneři, převzaly odpovědnost 
za strukturální reformy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Členské státy mohou využít 
podporu za účelem řešení výzev v oblasti 
navrhování a provádění strukturálních 
reforem. Tyto výzvy mohou záviset na 
různých faktorech, včetně omezené správní 
a institucionální kapacity nebo 
nesprávného uplatňování a provádění 
právních předpisů Unie.

(5) Členské státy mohou využít 
podporu za účelem řešení výzev v oblasti 
navrhování a provádění strukturálních 
reforem podporujících růst. Tyto výzvy 
mohou záviset na různých faktorech, 
včetně nevyhovujícího rozvržení reforem, 
omezené správní a institucionální kapacity 
nebo nesprávného uplatňování a provádění 
právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie má dlouhodobé zkušenosti 
s poskytováním specifické podpory 

(6) Unie má dlouhodobé zkušenosti 
s poskytováním specifické podpory 
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vnitrostátním správám a ostatním orgánům 
členských států v oblasti budování kapacit 
a podobných opatření v určitých odvětvích 
(např. daně, cla, podpora malých a 
středních podniků) a ve vztahu k provádění 
politiky soudržnosti. Zkušenosti, které 
Unie získala při poskytování pomoci 
vnitrostátním orgánům provádějícím 
reformy, by měly být využity ke zlepšení 
schopnosti Unie poskytovat podporu 
členským státům. Za účelem poskytnutí 
podpory členským státům, které provádějí 
reformy na podporu růstu a žádají v této 
souvislosti Unii o pomoc, je potřebné 
komplexní a integrované opatření.

vnitrostátním správám a ostatním orgánům 
členských států v oblasti budování kapacit 
a podobných opatření v určitých odvětvích 
(např. daně, cla, podpora malých a 
středních podniků) a ve vztahu k provádění 
politiky soudržnosti. Politické zkušenosti 
Unie a schopnosti jejích orgánů a institucí 
by měly sloužit jako základ pro vyvíjení 
komplexních a integrovaných opatření při 
poskytování podpory členským státům, 
které provádějí reformy na podporu růstu 
a žádají v této souvislosti Unii o pomoc. 
Následně je třeba zaujmout jednotný 
přístup napříč odvětvími s cílem zajistit 
soudržnost politického prostředí.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Ve zvláštní zprávě Evropského 
účetního dvora č. 19/2015 nazvané „Je 
nutno věnovat více pozornosti výsledkům, 
aby se poskytování technické pomoci 
Řecku zlepšilo“ jsou uvedena užitečná 
doporučení týkající se poskytování 
technické pomoci Komise členským 
státům. Tato doporučení by měla být 
zohledněna při poskytování podpory 
v rámci Programu na podporu 
strukturálních reforem.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Je třeba rozhodně pokračovat 
v úsilí o strukturální reformy podporující 
růst, aby se zajistila účinnost těchto 
reforem a navázalo se na již dosažený 
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pokrok.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést Program na podporu strukturálních 
reforem (dále jen „program“) s cílem 
posílit kapacitu členských států pro 
přípravu a provádění prorůstových 
správních a strukturálních reforem, mimo 
jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a 
účelné využívání finančních prostředků 
Unie. Cílem programu je přispívat 
k dosažení společných cílů za účelem 
dosažení hospodářského oživení, vytváření 
pracovních míst, posílení 
konkurenceschopnosti Evropy a 
stimulování investic do reálné ekonomiky.

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést Program na podporu strukturálních 
reforem (dále jen „program“) s cílem 
posílit kapacitu členských států pro 
navrhování a provádění prorůstových 
správních a strukturálních reforem, mimo 
jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a 
účelné využívání finančních prostředků 
Unie. Program představuje významnou 
dodatečnou podporu lepšího a rychlejšího 
provádění reforem, čímž přispívá 
k dosažení společných cílů za účelem 
sbližování, navození hospodářského 
oživení, vytváření pracovních míst, 
posílení soudržnosti, 
konkurenceschopnosti a produktivity 
Evropy a stimulování investic do reálné 
ekonomiky.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podpora v rámci programu by měla 
být poskytována Komisí na základě žádosti 
členského státu v oblastech, jako jsou 
rozpočet a daně, veřejné funkce, 
institucionální a správní reformy, 
soudnictví, opatření proti podvodům, boj 
proti korupci a praní peněz, podnikatelské 
prostředí, rozvoj soukromého sektoru, 

(8) Podpora v rámci programu by měla 
být poskytována Komisí na základě žádosti 
členského státu v oblastech, jako jsou 
rozpočet a daně, veřejné funkce, 
institucionální a správní reformy, 
soudnictví, opatření proti podvodům, boj 
proti korupci a praní peněz, podnikatelské 
prostředí, rozvoj soukromého sektoru, 
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investice, hospodářská soutěž, zadávání 
veřejných zakázek, procesy privatizace, 
přístup k financování, investice, obchod, 
udržitelný rozvoj, inovace, vzdělávání a 
odborná příprava, politiky zaměstnanosti, 
veřejného zdraví, azylu, migrace, politiky 
v oblasti zemědělství a rozvoje venkova a 
politiky týkající se finančního sektoru.

investice, hospodářská soutěž, zadávání 
veřejných zakázek, účast veřejnosti 
v podnicích, přístup k financování, 
investice, obchod, udržitelný rozvoj, 
inovace, vzdělávání a odborná příprava, 
politiky zaměstnanosti, veřejného zdraví, 
azylu, migrace, politiky v oblasti 
zemědělství a rozvoje venkova a politiky 
týkající se finančního sektoru.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
požádat Komisi v rámci tohoto programu 
o podporu při provádění reforem v rámci 
postupů správy ekonomických záležitostí, 
zejména při konkrétních doporučení pro 
jednotlivé země v rámci evropského 
semestru, při opatřeních týkajících se 
provádění práva Unie, jakož i opatřeních 
souvisejících s prováděním ekonomických 
ozdravných programů. Rovněž by měly mít 
možnost požádat o podporu v souvislosti 
s reformami, které uskutečňují z vlastní 
iniciativy za účelem dosažení udržitelných 
investic, růstu a vytváření pracovních míst.

(9) Členské státy by měly mít možnost 
požádat Komisi v rámci tohoto programu 
o podporu při navrhování a provádění 
reforem v rámci postupů správy 
ekonomických záležitostí, zejména při 
zlepšení provádění konkrétních doporučení 
pro jednotlivé země v rámci evropského 
semestru, při opatřeních týkajících se 
řádného provádění práva Unie, jakož 
i opatřeních souvisejících s prováděním 
ekonomických ozdravných programů. 
Rovněž by měly mít možnost požádat 
o podporu v souvislosti s reformami, které 
uskutečňují z vlastní iniciativy za účelem 
dosažení udržitelných investic, posílení 
růstu a vytváření pracovních míst a 
podpory konkurenceschopnosti a územní 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem, mimo jiné v souvislosti 

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem, mimo jiné v souvislosti 
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s evropským semestrem, by Komise měla 
žádost analyzovat, přičemž by měla 
zohlednit zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení a 
určit podporu, která má být poskytnuta 
na základě naléhavosti, rozsahu a hloubky 
zjištěných problémů, potřeby podpory 
v souvislosti s příslušnými oblastmi politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu. 
Komise by měla rovněž v úzké spolupráci 
s dotčeným členským státem určit prioritní 
oblasti, rozsah podpůrných opatření, která 
mají být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu, přičemž se 
zohlední stávající činnosti a opatření 
financovaná z fondů Unie nebo z dalších 
programů Unie.

s evropským semestrem, by Komise měla 
žádost analyzovat, přičemž by měla 
zohlednit zásady transparentnosti, 
subsidiarity, rovného zacházení a řádného 
finančního řízení a určit podporu, která má 
být poskytnuta na základě naléhavosti, 
rozsahu a hloubky zjištěných problémů, 
potřeby podpory v souvislosti s 
příslušnými oblastmi politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu. Komise 
by měla rovněž v úzké spolupráci 
s dotčeným členským státem určit prioritní 
kroky pro účinnou podporu, druh a rozsah 
podpůrných opatření, která mají být 
poskytnuta, a celkový finanční příspěvek 
pro tuto podporu, přičemž se zohlední 
stávající činnosti a opatření financovaná 
z fondů Unie nebo z dalších programů 
Unie.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Se souhlasem členského státu, 
který má o podporu zájem, by měla mít 
Komise možnost zorganizovat poskytování 
podpory ve spolupráci s mezinárodními 
organizacemi anebo jinými členskými 
státy, které mohou souhlasit s tím, že se 
stanou reformními partnery. Členský stát, 
který má o podporu zájem, by měl mít 
v otázkách týkajících se konkrétní oblasti 
podpory možnost uzavřít partnerství 
s jedním či několika členskými státy coby 
reformními partnery, kteří by mu pomohli 
formulovat strategii a plány reforem, 
navrhnout pomoc nebo dohlížet 
na provádění strategie a projektů. 
Odpovědnost za reformy nese sice členský 
stát, který má o podporu zájem, ovšem 
reformní partneři anebo jiné členské státy 
poskytující podporu by měli mít možnost 
k úspěšnému provedení programu 
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přispívat.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“1 a „Rozpočet – Evropa 2020“2 
zdůrazňují potřebu zacílit financování 
na činnosti, které mají zřejmou evropskou 
přidanou hodnotu, tj. na případy, kdy zásah 
Unie může oproti opatřením na úrovni 
členských států přinést přidanou hodnotu. 
V této souvislosti by podpůrná opatření 
prováděná v rámci programu měla zajistit 
doplňkovost a součinnost s ostatními 
programy a politikami na vnitrostátní, 
unijní a mezinárodní úrovni. Opatření 
v rámci tohoto programu by měla umožnit 
vypracování a provádění řešení 
zaměřených na vnitrostátní problémy 
s přeshraničním nebo celounijním 
rozměrem a zajistit konzistentní a soudržné 
provádění práva Unie. Dále by měla přispět 
k dalšímu rozvíjení důvěry a podpořit 
spolupráci s Komisí a mezi jednotlivými 
členskými státy. Evropská unie může lépe 
než členské státy poskytnout platformu pro 
poskytování a sdílení osvědčených postupů 
na odpovídající úrovni, jakož i využívání 
odborných znalostí.

(11) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“1 a „Rozpočet – Evropa 2020“2 
zdůrazňují potřebu zacílit financování 
na činnosti, které mají zřejmou evropskou 
přidanou hodnotu, tj. na případy, kdy zásah 
Unie může oproti opatřením na úrovni 
členských států přinést přidanou hodnotu. 
V této souvislosti by podpůrná opatření 
prováděná v rámci programu měla zajistit 
doplňkovost a součinnost s ostatními 
programy a politikami na vnitrostátní, 
unijní a mezinárodní úrovni. Opatření 
v rámci tohoto programu by měla umožnit 
vypracování a provádění řešení 
zaměřených na vnitrostátní problémy 
s přeshraničním nebo celounijním 
rozměrem a zajistit konzistentní a soudržné 
provádění práva Unie. Dále by měla přispět 
k dalšímu rozvíjení důvěry občanů 
v evropský projekt a podpořit spolupráci 
s Komisí a mezi jednotlivými členskými 
státy. Evropská unie může lépe než členské 
státy poskytnout platformu pro 
poskytování a sdílení osvědčených postupů 
na odpovídající úrovni, jakož i využívání 
odborných znalostí tak, aby návrhy mohly 
být přizpůsobeny specifickým podmínkám 
žádajícího členského státu.

__________________ __________________
1 KOM(2010) 700 ze dne 19. října 2010. 1COM(2010) 700 ze dne 19. října 2010.
2KOM(2011)500 v konečném znění ze dne 
29. června 2011.

2COM(2011)500 v konečném znění ze dne 
29. června 2011.



PE585.523v02-00 46/132 RR\1112100CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je přispívat k institucionálním, správním a 
strukturálním reformám v členských 
státech prostřednictvím podpory 
poskytované vnitrostátním orgánům 
na opatření, která mají za cíl reformovat 
instituce, řízení, správu a hospodářská a 
sociální odvětví, včetně prostřednictvím 
podpory pro účinné a účelné využívání 
fondů EU, nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale z důvodu 
jeho rozsahu a účinků jej může být lépe 
dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle, neboť rozsah 
podpory by byl vzájemně dohodnut 
s dotčeným členským státem.

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je přispívat k institucionálním, správním a 
strukturálním reformám v členských 
státech prostřednictvím podpory 
poskytované vnitrostátním orgánům 
na opatření, která mají za cíl reformovat 
instituce, strukturu územního řízení 
na celostátní, regionální a místní úrovni, 
správu a hospodářská a sociální odvětví, 
včetně prostřednictvím podpory pro účinné 
a účelné využívání fondů EU, nemůže být 
dosaženo uspokojivě členskými státy, ale 
z důvodu jeho rozsahu a účinků jej může 
být lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle, neboť rozsah 
podpory by byl vzájemně dohodnut 
s dotčeným členským státem.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Definice Definice a zásady

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 
definice:

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto 
definice a zásady:

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. „Přijímajícím členským státem“ se 
rozumí členský stát, který v rámci tohoto 
programu získává podporu od Unie;

1. „Přijímajícím členským státem“ se 
rozumí členský stát, který v rámci tohoto 
programu požaduje a získává podporu 
od Unie;

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozvoje a provádění řešení, která se 
zabývají vnitrostátními výzvami 
s přeshraničním nebo celounijním 
rozměrem;

a) rozvoje a provádění řešení, která se 
zabývají vnitrostátními výzvami 
s přeshraničním nebo celounijním 
rozměrem a která přispívají k sociální a 
ekonomické soudržnosti;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jejich příspěvku ke konzistentnímu 
a soudržnému provádění práva Unie;

c) jejich příspěvku ke konzistentnímu 
a soudržnému provádění práva Unie a 
politik;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem programu je přispět 
k institucionálním, správním a 
strukturálním reformám v členských 
státech poskytováním podpory 
vnitrostátním orgánům na opatření 
zaměřená na reformování institucí, řízení, 
správy, hospodářských a sociálních 
odvětví v reakci na hospodářské a sociální 
výzvy, přičemž mají posílit 
konkurenceschopnost, růst, tvorbu 
pracovních míst a investice zejména 
v rámci správy ekonomických záležitostí, 
mimo jiné prostřednictvím pomoci 
zaměřené na účinné a účelné využívání 
fondů Unie.

Celkovým cílem programu je přispět 
k institucionálním, správním a 
prorůstovým strukturálním reformám 
v členských státech poskytováním podpory 
vnitrostátním a případně i regionálním a 
místním orgánům na opatření zaměřená 
na reformování a posílení nebo zřízení 
institucí, řízení, správy v reakci 
na hospodářské a sociální výzvy, přičemž 
mají posílit soudržnost, 
konkurenceschopnost, produktivitu, 
udržitelný růst, tvorbu kvalitních 
pracovních míst a investice, mimo jiné 
prostřednictvím pomoci zaměřené 
na účinné a účelné využívání fondů Unie.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K dosažení celkového cíle 
stanoveného v článku 4 jsou v programu 
stanoveny tyto specifické cíle:

1. K dosažení celkového cíle 
stanoveného v článku 4 jsou v programu 
stanoveny tyto specifické cíle, které je 
třeba plnit v těsné spolupráci s 
přijímajícími členskými státy:

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpořit iniciativy vnitrostátních 
orgánů při navrhování reforem v souladu 
s prioritami při zohlednění výchozích 
podmínek a očekávaných 
socioekonomických dopadů;

a) podpořit iniciativy vnitrostátních 
orgánů při navrhování a provádění 
udržitelných reforem v souladu 
s prioritami a zásadou subsidiarity při 
zohlednění výchozích podmínek a 
očekávaných socioekonomických dopadů;
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpořit vnitrostátní orgány, aby 
posilovaly své schopnosti formulovat, 
vyvíjet a provádět reformní politiky a 
strategie a postupovat přitom jednotným 
způsobem zajišťujícím soudržnost cílů a 
prostředků napříč odvětvími;

b) podpořit vnitrostátní orgány, aby 
posilovaly své schopnosti plánovat a 
formulovat, vyvíjet a provádět reformní 
politiky a strategie a postupovat přitom 
jednotným způsobem zajišťujícím 
soudržnost cílů a prostředků napříč 
odvětvími;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpořit úsilí vnitrostátních 
orgánů při stanovování a provádění 
vhodných postupů a metodik a zohlednit 
přitom osvědčené postupy a zkušenosti, 
které získaly jiné země při řešení 
podobných situací;

c) podpořit vnitrostátní orgány při 
navrhování a provádění vhodných postupů 
a metodik a zohlednit přitom osvědčené 
postupy a zkušenosti, které získaly jiné 
země při řešení podobných situací;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) napomáhat vnitrostátním orgánům 
při zvyšování efektivnosti a účinnosti 
řízení lidských zdrojů případným 
stanovováním jasně daných odpovědností a 
zvyšováním úrovně odborných znalostí a 
dovedností.

d) napomáhat vnitrostátním orgánům 
při zvyšování efektivnosti a účinnosti 
sociálního dialogu a řízení lidských zdrojů 
případným stanovováním jasně daných 
odpovědností a zvyšováním úrovně 
odborných znalostí a dovedností.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto cíle jsou naplňovány v úzké 
spolupráci s přijímacími členskými státy.

vypouští se

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifické cíle uvedené v odstavci 
1 se vztahují na oblasti politiky týkající se 
konkurenceschopnosti, růstu, 
zaměstnanosti a investic, zejména na:

2. Specifické cíle uvedené v odstavci 
1 se vztahují na oblasti politiky týkající se 
soudržnosti, konkurenceschopnosti, 
inovace, udržitelného růstu, zaměstnanosti 
a investic, zejména na:

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu orientovanou 
na služby, účinný právní stát, reformu 
soudního systému a posílení opatření proti 
podvodům, korupci a praní špinavých 
peněz;

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu orientovanou 
na služby, účinný právní stát včetně 
správného uplatňování práva a politik 
EU, reformu soudního systému a posílení 
opatření proti podvodům, korupci a praní 
špinavých peněz;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, rozvoj 
soukromého sektoru, investice, procesy 
privatizace, obchod a přímé zahraniční 
investice, hospodářskou soutěž a zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podporu inovací;

c) podnikatelské prostředí, rozvoj 
soukromého sektoru, investice, účast 
veřejnosti v podnicích, obchod a přímé 
zahraniční investice, hospodářskou soutěž 
a zadávání veřejných zakázek, udržitelný 
rozvoj odvětví a podporu inovací;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro odvětví zemědělství a 
udržitelný rozvoj venkovských oblastí;

e) politiky pro provádění opatření 
v oblasti klimatu, podporu energetické 
účinnosti, dosažení energetické 
diverzifikace a ukončení energetické 
izolace členských států a regionů, stejně 
jako pro odvětví zemědělství a udržitelný 
rozvoj venkovských oblastí;

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) politiky týkající se finančního 
sektoru a přístup k finančním prostředkům.

f) politiky týkající se finančního 
sektoru včetně podpory finanční 
gramotnosti, finanční stability, přístupu 
k finančním prostředkům a úvěrování 
reálné ekonomiky; tvorbu, poskytování 
a sledování kvality údajů a statistik; a 
politiky zaměřené na boj proti daňovým 
únikům.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje získat 
podporu v rámci programu, předloží 
Komisi žádost o podporu, v níž uvede 
oblasti politiky a priority pro podporu v 
rozsahu působnosti programu, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 2. Tato žádost musí 
být podána nejpozději do 31. října každého 
kalendářního roku.

1. Členský stát, který si přeje získat 
technickou podporu v rámci programu, 
předloží Komisi žádost o technickou 
podporu, v níž uvede oblasti politiky a 
priority pro podporu v rozsahu působnosti 
programu, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2. 
Tato žádost musí být podána nejpozději 
do 31. října každého kalendářního roku.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, Komise žádost 
o podporu uvedenou v odstavci 1 podrobí 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v souvislosti s příslušnými 
oblastmi politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení. 
S přihlédnutím ke stávajícím činnostem a 
opatřením financovaným z fondů Unie 
nebo jiných programů Unie Komise v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem 
určí prioritní oblasti pro podporu, oblast 
působnosti podpůrných opatření, která mají 
být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu.

2. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, Komise žádost 
o podporu uvedenou v odstavci 1 podrobí 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v souvislosti s příslušnými 
oblastmi politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady transparentnosti, rovného 
zacházení, subsidiarity, respektování 
sociálních partnerů a řádného finančního 
řízení. S přihlédnutím ke stávajícím 
činnostem a opatřením financovaným 
z fondů Unie nebo jiných programů Unie, 
zejména z evropských strukturálních a 
investičních fondů (ESIF) a z EFSI, 
Komise v úzké spolupráci s dotčeným 
členským státem určí prioritní kroky pro 
účinnou podporu, konkrétní cíle daného 
členského státu na základě článku 5 
tohoto nařízení, harmonogram, oblast 
působnosti podpůrných opatření, která mají 
být poskytnuta, a odhadovaný celkový 
finanční příspěvek pro tuto podporu.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Žádost o podporu lze podat v těchto 
souvislostech:

3. Žádost o podporu lze podat v těchto 
souvislostech:

a) provádění reforem v rámci 
postupů správy ekonomických záležitostí, 
zejména příslušných doporučení pro 
jednotlivé země vydaných v rámci 
evropského semestru nebo příslušných 
opatření týkajících se provádění práva 
Unie;

a) provádění udržitelných reforem, 
které členské státy uskutečňují z vlastního 
podnětu, zejména za účelem dosažení 
ekonomického růstu a vytváření 
pracovních míst;

b) provádění ekonomických 
ozdravných programů pro členské státy, 
které jsou příjemci finanční pomoci Unie 
v rámci stávajících nástrojů, zejména 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 472/201323 pro 
členské státy eurozóny a nařízení Rady 
(ES) č. 332/200224 pro členské státy mimo 
eurozónu; 

b) provádění ekonomických 
ozdravných programů pro členské státy, 
které jsou příjemci finanční pomoci Unie 
v rámci stávajících nástrojů, zejména 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 472/201323 pro 
členské státy eurozóny a nařízení Rady 
(ES) č. 332/200224 pro členské státy mimo 
eurozónu;

c) provádění reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelných 
investic, růstu a vytváření pracovních 
míst.

c) provádění udržitelných reforem 
v rámci postupů správy ekonomických 
záležitostí, zejména příslušných 
doporučení pro jednotlivé země vydaných 
v rámci evropského semestru nebo 
příslušných opatření týkajících se 
provádění práva Unie;

_____________ ________________
23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 
o posílení hospodářského a rozpočtového 
dohledu nad členskými státy eurozóny, 
jejichž finanční stabilita je postižena či 
ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 
140, 27.5.2013, s. 1).  

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 
o posílení hospodářského a rozpočtového 
dohledu nad členskými státy eurozóny, 
jejichž finanční stabilita je postižena či 
ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 
140, 27.5.2013, s. 1).  

24 Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 
18. února 2002, kterým se zavádí systém 
střednědobé finanční pomoci platebním 
bilancím členských států (Úř. věst. L 53, 
23.2.2002, s. 1).  

24 Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 
18. února 2002, kterým se zavádí systém 
střednědobé finanční pomoci platebním 
bilancím členských států (Úř. věst. L 53, 
23.2.2002, s. 1).  
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(Písmena a) a c) v textu Komise jsou v pozměňovacím návrhu Parlamentu nově písmeny c) a 
a). V obou z nich byly navíc provedeny změny.)

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizace podpory Organizace technické podpory

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může stanovit 
předpokládanou podporu pro přijímající 
členské státy ve spolupráci s dalšími 
členskými státy nebo mezinárodními 
organizacemi.

1. Komise může stanovit 
předpokládanou technickou podporu pro 
přijímající členské státy ve spolupráci 
s dalšími členskými státy nebo 
mezinárodními organizacemi.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijímající členský stát 
v koordinaci s Komisí může uzavřít 
partnerství s jedním nebo několika dalšími 
členskými státy, které v určitých oblastech 
reformy jednají jako reformní partneři. 
Reformní partner v koordinaci s Komisí 
pomáhá formulovat strategii, plány 
reforem, navrhovat vysoce kvalitní pomoc 
nebo dohlížet nad prováděním strategie a 
projektů.

2. Přijímající členský stát 
ve spolupráci s Komisí může uzavřít 
partnerství s jedním nebo několika dalšími 
členskými státy, které v určitých oblastech 
reformy jednají jako reformní partneři. 
Reformní partner ve spolupráci s Komisí 
pomáhá formulovat strategii, plány 
reforem, navrhovat vysoce kvalitní pomoc 
nebo dohlížet nad prováděním strategie a 
projektů.

Pozměňovací návrh 37
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě finančního krytí uvedeného 
v článku 9 může být program financován 
prostřednictvím dalších příspěvků 
členských států.

1. Kromě finančního krytí uvedeného 
v článku 9 může být program financován 
prostřednictvím dalších dobrovolných 
příspěvků členských států.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do poloviny 
roku 2019 průběžnou hodnotící zprávu a 
do konce prosince 2021 zprávu 
o hodnocení ex post.

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
o provádění programu a do konce prosince 
2021 zprávu o hodnocení ex post. Výroční 
zpráva zahrnuje informace o pokroku 
dosaženém při plnění cílů programu, 
opodstatnění rozhodnutí schválit nebo 
zamítnout žádosti členských států 
o podporu, účinnosti využívaných zdrojů a 
evropské přidané hodnotě programu a 
posouzení, zda je financování v oblastech, 
na které se program vztahuje, třeba 
po roce 2020 upravit nebo prodloužit.  
Bude se zabývat i tím, zda jsou všechny 
cíle a opatření nadále relevantní. Zpráva 
o hodnocení ex post musí obsahovat 
informace o dlouhodobějším dopadu 
programu.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Průběžná hodnotící zpráva 
zahrnuje informace o pokroku dosaženém 

vypouští se
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při plnění cílů programu, účinnosti 
využívaných zdrojů a evropské přidané 
hodnotě programu a posouzení, zda je 
financování v oblastech, na které se 
program vztahuje, třeba po roce 2020 
upravit nebo prodloužit. Bude se zabývat 
i tím, zda jsou všechny cíle a opatření 
nadále relevantní. Zpráva o hodnocení ex 
post musí obsahovat informace 
o dlouhodobějším dopadu programu.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) počet cílů uvedených v plánu 
podpory, kterých přijímající členský stát 
dosáhl
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10.11.2016

STANOVISKO ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu 
strukturálních reforem na období 2017– 2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) 
č. 1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Navrhovatel: Jan Olbrycht

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby 
zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést Program na podporu strukturálních 
reforem (dále jen „program“) s cílem 
posílit kapacitu členských států pro 
přípravu a provádění prorůstových 
správních a strukturálních reforem, mimo 
jiné prostřednictvím pomoci pro účinné 
a účelné využívání finančních prostředků 
Unie. Cílem programu je přispívat 
k dosažení společných cílů za účelem 
dosažení hospodářského oživení, vytváření 
pracovních míst, posílení 
konkurenceschopnosti Evropy a 

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést Program na podporu strukturálních 
reforem (dále jen „program“) s cílem 
posílit kapacitu členských států pro 
přípravu a provádění prorůstových 
správních a strukturálních reforem, mimo 
jiné prostřednictvím pomoci pro účinné 
a účelné využívání finančních prostředků 
Unie. Cílem programu je přispívat 
k dosažení společných cílů za účelem 
dosažení hospodářského oživení, vytváření 
pracovních míst, posílení 
konkurenceschopnosti Evropy a 
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stimulování investic do reálné ekonomiky. stimulování udržitelných investic do reálné 
ekonomiky.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem, mimo jiné v souvislosti 
s evropským semestrem, by Komise měla 
žádost analyzovat, přičemž by měla 
zohlednit zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení a 
určit podporu, která má být poskytnuta na 
základě naléhavosti, rozsahu a hloubky 
zjištěných problémů, potřeby podpory 
v souvislosti s příslušnými oblastmi politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů 
a obecné správní kapacity členského státu. 
Komise by měla rovněž v úzké spolupráci 
s dotčeným členským státem určit prioritní 
oblasti, rozsah podpůrných opatření, která 
mají být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu, přičemž se 
zohlední stávající činnosti a opatření 
financovaná z fondů Unie nebo z dalších 
programů Unie.

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem, mimo jiné v souvislosti 
s evropským semestrem, by Komise měla 
žádost analyzovat, přičemž by měla 
zohlednit zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení a 
určit podporu, která má být poskytnuta na 
základě naléhavosti, rozsahu a hloubky 
zjištěných problémů, potřeby podpory 
v souvislosti s příslušnými oblastmi 
politiky, analýzy socioekonomických 
ukazatelů a obecné správní kapacity 
členského státu. Komise by měla rovněž 
v úzké spolupráci s dotčeným členským 
státem určit prioritní oblasti, rozsah 
podpůrných opatření, která mají být 
poskytnuta, a celkový finanční příspěvek 
pro tuto podporu, přičemž se zohlední 
stávající činnosti a opatření financovaná 
z fondů Unie nebo z dalších programů 
Unie. Komise by měla dále obohatit řadu 
dostupných externích odborníků, kteří by 
mohli být účelově vysíláni k práci 
na podpoře projektů v členských státech.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“13 a „Rozpočet – Evropa 2020“14 
zdůrazňují potřebu zacílit financování na 
činnosti, které mají zřejmou evropskou 
přidanou hodnotu, tj. na případy, kdy zásah 

(11) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“13 a „Rozpočet – Evropa 2020“14 
zdůrazňují potřebu zacílit financování na 
činnosti, které mají zřejmou evropskou 
přidanou hodnotu, tj. na případy, kdy zásah 
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Unie může oproti opatřením na úrovni 
členských států přinést přidanou hodnotu. 
V této souvislosti by podpůrná opatření 
prováděná v rámci programu měla zajistit 
doplňkovost a součinnost s ostatními 
programy a politikami na vnitrostátní, 
unijní a mezinárodní úrovni. Opatření 
v rámci tohoto programu by měla umožnit 
vypracování a provádění řešení 
zaměřených na vnitrostátní problémy s 
přeshraničním nebo celounijním rozměrem 
a zajistit konzistentní a soudržné provádění 
práva Unie. Dále by měla přispět k dalšímu 
rozvíjení důvěry a podpořit spolupráci s 
Komisí a mezi jednotlivými členskými 
státy. Evropská unie může lépe než členské 
státy poskytnout platformu pro 
poskytování a sdílení osvědčených postupů 
na odpovídající úrovni, jakož i využívání 
odborných znalostí.

Unie může oproti opatřením na úrovni 
členských států přinést přidanou hodnotu. 
V této souvislosti by podpůrná opatření 
prováděná v rámci programu měla zajistit 
doplňkovost a součinnost s ostatními 
programy a politikami na regionální, 
celostátní, unijní a mezinárodní úrovni. 
Opatření v rámci tohoto programu by měla 
umožnit vypracování a provádění řešení 
zaměřených na vnitrostátní problémy s 
přeshraničním nebo celounijním rozměrem 
a zajistit konzistentní a jednotné provádění 
práva Unie. Dále by měla přispět k dalšímu 
rozvíjení důvěry a podpořit spolupráci s 
Komisí a mezi jednotlivými členskými 
státy. Evropská unie může lépe než členské 
státy poskytnout platformu pro 
poskytování a sdílení osvědčených postupů 
na odpovídající úrovni, jakož i využívání 
odborných znalostí.

__________________ __________________
13 COM(2010) 700 ze dne 19. října 2010. 13 COM(2010) 700 ze dne 19. října 2010.
14 COM(2011)500 v konečném znění 
ze dne 29. června 2011.

14 COM(2011)500 v konečném znění 
ze dne 29. června 2011.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Toto nařízení stanovuje pro celé 
období trvání programu finanční krytí, 
které představuje pro Evropský parlament 
a Radu hlavní referenční částku 
při ročním rozpočtovém postupu 
ve smyslu bodu 17 interinstitucionální 
dohody ze mezi Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí o rozpočtové kázni, 
spolupráci v rozpočtových záležitostech 
a řádném finančním řízení.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Financování programu na základě 
převodu prostředků z prostředků 
vyhrazených na odbornou pomoc, 
k němuž by mělo dojít z podnětu Komise, 
lze považovat pouze za jednorázové řešení 
a nemělo by být precedentem, pokud jde 
o financování budoucích iniciativ v této 
oblasti. Možným legislativním návrhem 
na prodloužení programu v rámci nového 
víceletého finančního rámce by bylo 
začlenit do něj nové prostředky 
samostatně vyčleněné konkrétně na tento 
program.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vzhledem k důležitosti přikládané 
zachování úsilí členských států při 
sledování a provádění strukturálních, 
institucionálních a správních reforem je 
třeba umožnit míru spolufinancování 
ve výši 100 % způsobilých nákladů za 
účelem dosažení cílů programu a současně 
zajistit dodržování zásad spolufinancování 
a neziskovosti.

(16) Vzhledem k důležitosti přikládané 
zachování úsilí členských států při 
sledování a provádění strukturálních, 
institucionálních a správních reforem je 
třeba umožnit míru spolufinancování až 
do výše 100 % způsobilých nákladů za 
účelem dosažení cílů programu a současně 
zajistit dodržování zásad spolufinancování 
a neziskovosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu usnadnění hodnocení 
programu by měl být od samotného 

(20) V zájmu usnadnění hodnocení 
programu a dosažení vytčených cílů by 
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začátku zaveden odpovídající rámec pro 
sledování výsledků dosažených 
programem. Mělo by být provedeno 
hodnocení v polovině období zaměřené na 
dosahování cílů programu, jeho účinnost a 
přidanou hodnotu programu na evropské 
úrovni. Závěrečné hodnocení by dále mělo 
posoudit dlouhodobý dopad a udržitelnost 
výsledků programu. Tato hodnocení by 
měla vycházet z ukazatelů měřících účinky 
programu.

měl být od samotného začátku zaveden 
odpovídající rámec pro sledování výsledků 
dosažených programem. Tento rámec by 
měl zároveň zohlednit poznatky získané 
během provádění tohoto programu. Měla 
by být vypracována výroční monitorovací 
zpráva o provádění programu, která by 
obsahovala také analýzu uplatňování 
kritérií pro posuzování žádostí o podporu, 
a mělo by být provedeno průběžné 
hodnocení zaměřené na dosahování cílů 
programu, jeho účinnost a přidanou 
hodnotu programu na evropské úrovni 
a posouzení budoucnosti programu 
v rámci období finančního plánování 
programů. V rámci hodnocení 
provedeného ex post by se měl dále 
posoudit dlouhodobý dopad a udržitelnost 
výsledků programu. Tato hodnocení by 
měla vycházet z ukazatelů měřících účinky 
programu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Z finančních prostředků určených 
na program lze rovněž hradit výdaje 
související s činností v rámci přípravy, 
sledování, kontroly, auditu a hodnocení, 
která je potřebná pro řízení programu 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje 
na studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační činnost, včetně 
komunikace mezi podniky v souvislosti 
s politickými prioritami Unie, 
za předpokladu, že se týkají obecných cílů 
tohoto nařízení, výdaje spojené se sítěmi 
IT se zaměřením na zpracování a výměnu 
informací a také veškeré další výdaje 
na odbornou a administrativní pomoc, 
které Komise vynaloží na řízení 
programu.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění tohoto 
programu představuje 142 800 000 EUR.

1. Finanční krytí pro provádění tohoto 
programu je stanoveno na 142 800 000 
EUR.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z finančních prostředků určených 
pro program lze rovněž hradit výdaje 
související s činnostmi v rámci přípravy, 
sledování, kontroly, auditu a hodnocení, 
které jsou potřebné pro řízení programu a 
dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační a 
komunikační činnosti, včetně komunikace 
mezi podniky v souvislosti s politickými 
prioritami Unie za předpokladu, že se 
týkají obecných cílů tohoto nařízení, 
výdaje spojené se sítěmi IT se zaměřením 
na zpracování a výměnu informací, jakož 
i veškeré jiné výdaje na technickou a 
administrativní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení programu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do poloviny 
roku 2019 průběžnou hodnotící zprávu a 

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční monitorovací 
zprávu o provádění programu, která bude 
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do konce prosince 2021 zprávu o 
hodnocení ex post.

obsahovat analýzu uplatňování kritérií 
uvedených v článku 7 odst. 2 
při posuzování žádostí o podporu 
předložených členskými státy, nejpozději 
do konce roku 2018 průběžnou hodnotící 
zprávu a do konce prosince 2021 zprávu 
o hodnocení ex post.

Pozměňovací návrh

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Průběžná hodnotící zpráva zahrnuje 
informace o pokroku dosaženém při plnění 
cílů programu, účinnosti využívaných 
zdrojů a evropské přidané hodnotě 
programu a posouzení, zda je financování 
v oblastech, na které se program vztahuje, 
třeba po roce 2020 upravit nebo 
prodloužit. Bude se zabývat i tím, zda jsou 
všechny cíle a opatření nadále relevantní. 
Zpráva o hodnocení ex post musí 
obsahovat informace o dlouhodobějším 
dopadu programu.

3. Průběžná hodnotící zpráva zahrnuje 
informace o pokroku dosaženém při plnění 
cílů programu, účinnosti využívaných 
zdrojů a evropské přidané hodnotě 
programu a posouzení, zda je v rámci 
příštího finančního rámce znovu potřeba 
zajistit financování v oblastech, na které se 
program vztahuje, a to na základě účelově 
vyčleněných finančních prostředků. Bude 
se zabývat i tím, zda jsou všechny cíle a 
opatření nadále relevantní. Zpráva o 
hodnocení ex post musí obsahovat 
informace o dlouhodobějším dopadu 
programu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 17 – bod 3
Nařízení (EU) No 1303/2013
Čl. 91 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka ve výši 0,35 % z celkových 
finančních zdrojů se po odečtení podpory 
pro nástroj pro propojení Evropy podle čl. 
92 odst. 6 a pomoci pro nejchudší osoby 
podle čl. 92 odst. 7 přidělí na technickou 
pomoc z podnětu Komise, přičemž 112 233 
000 EUR z této částky se přidělí na 
Program na podporu strukturálních reforem 

3. Částka ve výši 0,35 % z celkových 
finančních zdrojů se po odečtení podpory 
pro nástroj pro propojení Evropy podle 
čl. 92 odst. 6 a pomoci pro nejchudší osoby 
podle čl. 92 odst. 7 přidělí na technickou 
pomoc z podnětu Komise, přičemž 112 233 
000 EUR z této částky v běžných cenách 
se přidělí na Program na podporu 



RR\1112100CS.docx 65/132 PE585.523v02-00

CS

pro užití v rámci a v souladu s účelem 
uvedeného programu.

strukturálních reforem pro užití v rámci 
uvedeného programu a v souladu s jeho 
účelem.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
Nařízení (EU) No 1305/2013
Čl. 51 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 6 nařízení (EU) 
č. 1306/2013 může EZFRV z podnětu 
Komise nebo jejím jménem využít až 0,25 
% svých ročních přidělených prostředků na 
financování úkolů uvedených v článku 58 
nařízení (EU) č. 1303/2013, včetně nákladů 
pro zřízení a provozování Evropské sítě 
pro rozvoj venkova uvedené v článku 52 
tohoto nařízení a sítě EIP uvedené v článku 
53 tohoto nařízení, přičemž až 30 567 000 
EUR z této částky bude přiděleno na 
Program na podporu strukturálních reforem 
pro užití v rámci a v souladu s účelem 
uvedeného programu.

V souladu s článkem 6 nařízení (EU) 
č. 1306/2013 může EZFRV z podnětu 
Komise nebo jejím jménem využít až 
0,25 % svých ročních přidělených 
prostředků na financování úkolů 
uvedených v článku 58 nařízení (EU) 
č. 1303/2013, včetně nákladů pro zřízení a 
provozování Evropské sítě pro rozvoj 
venkova uvedené v článku 52 tohoto 
nařízení a sítě EIP uvedené v článku 53 
tohoto nařízení, přičemž až 30 567 000 
EUR z této částky v běžných cenách bude 
přiděleno na Program na podporu 
strukturálních reforem pro užití v rámci 
uvedeného programu a v souladu s jeho 
účelem.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název Zavedení Programu na podporu strukturálních reforem na období 2017–
2020

Referenční údaje COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD)

Věcně příslušný výbor
       Datum oznámení na zasedání

REGI
2.12.2015

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání
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Navrhovatel(ka)
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STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu 
strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 
1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Navrhovatel:  Csaba Sógor

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

 V důsledku ekonomické krize se potřeba strukturálních reforem v Evropské unii ukázala 
daleko silněji a naléhavěji než kdy předtím. V červnu 2010 čelní představitelé států a vlád 
všech členských států schválili strategii pro zaměstnanost a inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění Evropa 2020. Tato strategie uznala, že hospodářský pokles odhalil 
strukturální slabiny evropského hospodářství. Reakce, na níž se kolektivně shodla EU, bylo 
usilovat nejen o to, aby se nevrátila situace před krizí, ale namísto toho zdůraznila, že členské 
státy a EU musí zvýšit své úsilí o provedení nezbytných strukturálních reforem, které by 
obnovily růst a zajistily bezpečný vývoj evropského hospodářství a přispěly k tomu, aby EU 
vyšla z této krize silnější než kdy předtím. 

Šest let po zahájení strategie Evropa 2020 není tento závazek zdaleka splněn. 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) sdílí názor, že si většina členských 
států nemůže dovolit s prováděním ambiciózních reforem otálet. Ve své zprávě o úsilí k 
dosažení růstu (tzv. going for growth report) OECD uvedla, že „výhledy pro globální růst jsou 
v krátkodobém horizontu stále nepříznivé, neboť světový obchod se zpomaluje a oživení 
vyspělých hospodářství brzdí přetrvávající nízké investice. Silným argumentem hovořícím 
pro strukturální reformy je současně s podporou politik zaměřených na poptávku i nutnost 
nadále zvyšovat produktivitu a tvorbu pracovních míst, které přinesou zlepšení v oblasti 
vlastního kapitálu. [...] V době střízlivých globálních hospodářských výhledů je namístě 
upřednostnit reformy, které kromě toho, že stimulují zaměstnanost a produktivitu, mohou 
nejlépe podporovat činnost v krátkodobém horizontu“.

Proces řádného navrhování a provádění reforem může být velmi náročný a vyžaduje silné 
analytické, plánovací a řídící kapacity i přístup k informacím a odpovídajícím lidským 
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zdrojům. Hodnocení zkušeností získaných v rámci pracovní skupiny pro Řecko ukázalo, že 
dostupnost technické podpory může mít klíčovou úlohu při provádění reforem, avšak 
chybějící jasná strategie může dopad této podpory výrazně snížit. Tyto zkušenosti rovněž 
ukazují, že technická pomoc by neměla být dostupná pouze v době krize. Zpravodaj se 
domnívá, že tuto podporu lze nejlépe využít při budování strukturálně stabilních a odolných 
ekonomik, které budou schopny se vyrovnat s budoucími výzvami. 

V této souvislosti je návrh Komise na zavedení Programu na podporu strukturálních reforem, 
který by poskytoval pomoc v případě širokého spektra reforem, velmi vítanou iniciativou, 
neboť je třeba všem členským státům poskytnout příležitost, aby požádaly o podporu při 
dosažení pokroku v provádění reforem, které mohou vybudovat zdravé hospodářské prostředí, 
posílit růst a zaměstnanost a zlepšit životní podmínky jejich občanů, a aby tuto podporu 
obdržely. 

Jako zdroj financování tohoto nového programu určila Komise politiku soudržnosti, 
konkrétně zdroje vyčleněné na technickou pomoc z podnětu Komise. Toto rozhodnutí 
vyvolává obavy, které je nutno zohlednit, neboť zdaleka není dokázáno, že potřeby členských 
států, pokud jde o budování kapacit pro účinné a účelné řízení fondů v rámci nového a 
složitějšího regulačního rámce, budou nakonec nižší, než se původně předpokládalo. Aby se 
tato skutečnost kompenzovala, je třeba zohlednit, že typ reforem, na které se program zaměří, 
by sám o sobě přispěl k vytvoření příznivých podmínek, které mohou členským státům 
umožnit, aby plně využívaly přínosu investicí v rámci politiky soudržnosti, a to jak v tzv. 
tvrdých i měkkých aktivech, včetně zlepšení míry čerpání. 

S ohledem na rozdíly v úrovni vývoje jednotlivých členských států a na dostupnost 
špičkových odborníků v oblasti navrhování a provádění hlubokých strukturálních reforem 
budou moci některé členské státy využívat tuto podporu ve srovnání s jinými ve větší míře. 
Nicméně všechny úspěšné reformy nakonec povedou k posílené sociální, hospodářské a 
územní soudržnosti v EU. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu s článkem 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie při vymezování 
a provádění svých politik a činností Unie 
přihlíží k požadavkům spojeným s 

vypouští se
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podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
vysokou úrovní všeobecného a odborného 
vzdělávání a ochrany lidského zdraví. Jak 
je uvedeno v článku 11 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, požadavky na 
ochranu životního prostředí musí být s 
ohledem na podporu udržitelného rozvoje 
zahrnuty do politik Unie.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2 a) Článek 5 a článek 148 Smlouvy o 
fungování Evropské unie stanoví, že Rada 
na návrh Komise a po konzultaci s 
Evropským parlamentem musí každý rok 
vypracovat pokyny ke koordinaci politik 
zaměstnanosti členských států.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Několik členských států 
podstoupilo a i nadále podstupuje nápravné 
postupy za účelem nápravy 
makroekonomických nerovnováh 
nashromážděných v minulosti a mnohé 
zápasí s problémem nízkého růstového 
potenciálu. Provádění strukturálních 
reforem si Unie stanovila jako jednu ze 
svých politických priorit usilujících o 
udržitelnost oživení, nastartování 
hospodářského růstu, který by posílil 
schopnost přizpůsobení, a o podporu 
procesu sbližování.

(3) Několik členských států 
podstoupilo a i nadále podstupuje nápravné 
postupy za účelem nápravy 
makroekonomických a sociálních 
nerovnováh nashromážděných v minulosti 
a mnohé trpí problémem nízkého 
růstového potenciálu, vysokou mírou 
nezaměstnanosti a hlubokou krizí svých 
hlavních systémů produkce, což zvětšuje 
sociální nerovnosti a zvyšuje riziko 
chudoby mezi obyvateli. Proto je třeba 
provést sociálně zodpovědné, inteligentní, 
udržitelné a inkluzivní strukturální 
reformy, které budou splňovat požadavky 
stanovené v článku 9 SFEU. Provádění 
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takovýchto strukturálních reforem si proto 
Unie stanovila jako jednu ze svých 
politických priorit usilujících o udržitelnost 
oživení, nastartování hospodářského růstu, 
který by posílil schopnost přizpůsobení, 
posílení růstu, vytváření pracovních míst, 
podporu investic a o podporu procesu 
rostoucího sbližování.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Reformy jsou ze své podstaty 
složité procesy, které vyžadují celý řetězec 
vysoce specializovaných znalostí a 
dovedností. Provádění strukturálních 
reforem v řadě různých oblastí veřejné 
politiky je náročné, neboť obvykle trvá 
určitou dobu, než se projeví jejich přínosy. 
Proto je pro krizí zasažené či strukturálně 
slabé ekonomiky brzké a účinné navržení a 
provedení reforem zásadní. V této 
souvislosti poskytnutí podpory ze strany 
Unie ve formě technické pomoci sehrálo v 
minulých letech při podpoře 
ekonomického ozdravení Kypru a Řecka 
zásadní úlohu.

(4) Reformy jsou ze své podstaty 
složité procesy, které vyžadují politickou 
vůli, schopnost vést dialog a provádět 
víceúrovňovou spolupráci, rozpočtové a 
administrativní zdroje a celý řetězec 
vysoce specializovaných znalostí a 
dovedností. Provádění strukturálních 
reforem v řadě různých oblastí veřejné 
politiky je náročné, neboť obvykle trvá 
určitou dobu, než se projeví jejich 
výsledky. Proto je pro krizí zasažené či 
strukturálně slabé ekonomiky brzké a 
účinné navržení a provedení reforem 
zásadní. V této souvislosti poskytnutí 
podpory ze strany Unie ve formě technické 
pomoci v minulých letech významným 
způsobem přispělo k procesu fiskální 
konsolidace a strukturálních reforem, 
zejména v členských státech účastnících 
se ekonomických ozdravných programů. 
Proto by Unie měla zohlednit zkušenosti 
získané v rámci programů z posledních 
let, jejichž cílem byla podpora 
ekonomického ozdravení Kypru a Řecka. 
Zásadní význam pro úspěch podpůrných 
programů mají rovněž zúčastněné strany 
podílející se na návrzích reforem, 
hodnocení jejich dopadu a odpovědnosti 
za tyto reformy ze strany členských států, 
včetně regionálních a místních orgánů a 
sociálních partnerů a občanské 
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společnosti. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Evropský parlament v rámci 
evropského semestru definoval1a sociálně 
odpovědné reformy jako ty, které jsou 
založeny na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti a spravedlivě rozděleném 
bohatství, to jest jako model, který 
zajišťuje rovnost a sociální ochranu, 
chrání zranitelné skupiny a zlepšuje 
životní podmínky všech občanů.
__________________
1aUsnesení Evropského parlamentu ze dne 
25. února 2016 o evropském semestru pro 
koordinaci hospodářských politik: 
hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko 
v roční analýze růstu na rok 2016 (Přijaté 
texty, P8_TA(2016)0059). 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Členské státy mohou využít 
podporu za účelem řešení výzev v oblasti 
navrhování a provádění strukturálních 
reforem. Tyto výzvy mohou záviset na 
různých faktorech, včetně omezené správní 
a institucionální kapacity nebo 
nesprávného uplatňování a provádění 
právních předpisů Unie.

(5) Členské státy mohou využít 
podporu za účelem řešení výzev v oblasti 
navrhování a provádění udržitelných 
strukturálních reforem v souladu s 
hospodářskými a sociálními cíli Unie, 
včetně podpory hospodářského růstu, 
vytváření udržitelných a důstojných 
pracovních míst a podpory řádných 
veřejných investic a sociálního rozvoje. 
Tyto výzvy mohou záviset na různých 
faktorech, včetně omezené správní a 
institucionální kapacity nebo nesprávného 
uplatňování a provádění právních předpisů 
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Unie, což by mohlo vést k nevhodně 
navrženým reformám, které nemohou tyto 
cíle splnit. Tyto skutečnosti by pak mohly 
ovlivnit dlouhodobý růstový potenciál 
některých členských států a mohly by 
vyvolat dominový efekt v oblasti 
sociálního zabezpečení a tvorby 
pracovních míst. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Unie má dlouhodobé zkušenosti s 
poskytováním specifické podpory 
vnitrostátním správám a ostatním orgánům 
členských států v oblasti budování kapacit 
a podobných opatření v určitých odvětvích 
(např. daně, cla, podpora malých a 
středních podniků) a ve vztahu k provádění 
politiky soudržnosti. Zkušenosti, které 
Unie získala při poskytování pomoci 
vnitrostátním orgánům provádějícím 
reformy, by měly být využity ke zlepšení 
schopnosti Unie poskytovat podporu 
členským státům. Za účelem poskytnutí 
podpory členským státům, které provádějí 
reformy na podporu růstu a žádají v této 
souvislosti Unii o pomoc, je potřebné 
komplexní a integrované opatření.

(6) Orgány a subjekty Unie mají 
dlouhodobé zkušenosti s poskytováním 
specifické podpory vnitrostátním správám 
členských států a jejich orgánům na nižší 
úrovni v oblasti budování kapacit a 
podobných opatření v určitých odvětvích 
(např. daně, cla, podpora malých a 
středních podniků) a ve vztahu k provádění 
politiky soudržnosti. Zkušenosti orgánů a 
institucí Unie získané při poskytování 
pomoci vnitrostátním a regionálním 
orgánům při navrhování a provádění 
inkluzivních a udržitelných reforem by 
měly být využity ke zlepšení schopnosti 
Unie poskytovat podporu zainteresovaným 
členským státům, aby se zvýšil jejich 
růstový potenciál a posílila sociální 
soudržnost prostřednictvím opatření ke 
zvýšení míry zaměstnanosti, boji proti 
vyloučení a chudobě a ke zvýšení 
dostupnosti a kvality služeb v oblasti 
zdravotní péče a vzdělávání. Tato 
podpůrná opatření by se měla zakládat na 
komplexním a integrovaném přístupu, 
který zohlední souvislosti mezi různými 
oblastmi reforem a schopnost všech 
úrovní veřejné správy spolupracovat jako 
partneři, a současně by měla respektovat 
institucionální rámec jednotlivých 
členských států a rovněž zapojovat 
zúčastněné strany. 
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6 a) Zvláštní zpráva Evropského 
účetního dvora č. 19/2015 nazvaná „Je 
nutno věnovat více pozornosti výsledkům, 
aby se poskytování technické pomoci 
Řecku zlepšilo“ uznává, že poskytování 
technické pomoci členským státům by 
mělo vycházet ze strategie s dobře 
definovanými cíli. Tato zpráva také 
poskytuje užitečná doporučení, která je 
třeba zohlednit a jež se týkají se toho, 
jakým způsobem může Komise zlepšit svou 
podporu členským státům, a to i zvýšením 
odpovědnosti a účinnosti v rámci reforem. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést Program na podporu strukturálních 
reforem (dále jen „program“) s cílem 
posílit kapacitu členských států pro 
přípravu a provádění prorůstových 
správních a strukturálních reforem, mimo 
jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a 
účelné využívání finančních prostředků 
Unie. Cílem programu je přispívat k 
dosažení společných cílů za účelem 
dosažení hospodářského oživení, vytváření 
pracovních míst, posílení 
konkurenceschopnosti Evropy a 
stimulování investic do reálné ekonomiky.

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést Program na podporu strukturálních 
reforem (dále jen „program“) s cílem 
posílit kapacitu členských států pro 
navrhování a provádění udržitelných 
prorůstových správních a strukturálních 
hospodářských a sociálních reforem, 
mimo jiné prostřednictvím pomoci pro 
účinné a účelné využívání finančních 
prostředků Unie, zejména evropských 
strukturálních a investičních fondů. 
Cílem programu je přispívat k dosažení 
společných cílů za účelem dosažení 
hospodářského oživení, posílení 
konkurenceschopnosti Evropy, vytváření 
stabilních a udržitelných pracovních míst, 
zvýšení produktivity a stimulování investic 
do reálné ekonomiky a za účelem zajištění 
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vysoké kvality zdravotních a vzdělávacích 
služeb, boje proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení, přičemž konečným cílem je 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v Unii.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7 a) V souladu s článkem 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie musí při 
vymezování a provádění programu Unie 
přihlížet k požadavkům spojeným s 
podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, 
bojem proti sociálnímu vyloučení a 
vysokou úrovní všeobecného a odborného 
vzdělávání a ochrany lidského zdraví. 
Mimoto, jak je uvedeno v článku 11 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
požadavky na ochranu životního prostředí 
musí být s ohledem na podporu 
udržitelného rozvoje zahrnuty do politik 
Unie. S cílem podporovat řádnou 
veřejnou správu a zajistit účast občanské 
společnosti je v článku 15 Smlouvy 
o fungování Evropské unie stanoveno, 
že orgány, instituce a jiné subjekty Unie 
musí jednat co nejotevřeněji.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Podpora v rámci programu by měla 
být poskytována Komisí na základě žádosti 
členského státu v oblastech, jako jsou 
rozpočet a daně, veřejné funkce, 
institucionální a správní reformy, 
soudnictví, opatření proti podvodům, boj 

(8) Podpora v rámci programu by měla 
být poskytována Komisí na základě žádosti 
členského státu v oblastech, v nichž 
členské státy stanovily zvláštní potřeby, 
jako jsou rozpočet a daně, veřejné funkce, 
institucionální a správní reformy, 



RR\1112100CS.docx 75/132 PE585.523v02-00

CS

proti korupci a praní peněz, podnikatelské 
prostředí, rozvoj soukromého sektoru, 
investice, hospodářská soutěž, zadávání 
veřejných zakázek, procesy privatizace, 
přístup k financování, investice, obchod, 
udržitelný rozvoj, inovace, vzdělávání a 
odborná příprava, politiky zaměstnanosti, 
veřejného zdraví, azylu, migrace, politiky v 
oblasti zemědělství a rozvoje venkova a 
politiky týkající se finančního sektoru.

soudnictví, opatření proti podvodům, boj 
proti korupci a praní peněz, opatření k boji 
proti nehlášené práci a společnostem s 
fiktivním sídlem typu „poštovní 
schránky“, podnikatelské prostředí, rozvoj 
soukromého sektoru, investice, 
hospodářská soutěž, zadávání veřejných 
zakázek, procesy privatizace, přístup k 
financování, investice, obchod, udržitelný 
rozvoj, inovace, vzdělávání a odborná 
příprava, politiky zaměstnanosti a sociální 
politiky, boj proti chudobě a podpora 
sociálního začleňování a politiky v oblasti 
veřejného zdraví, azylu a migrace, politiky 
v oblasti zemědělství a rozvoje venkova a 
politiky týkající se finančního sektoru.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Je nezbytné stanovit způsobilá 
opatření, jejichž prostřednictvím by mělo 
být dosaženo cíle programu. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Členské státy by měly mít možnost 
požádat Komisi v rámci tohoto programu o 
podporu při provádění reforem v rámci 
postupů správy ekonomických záležitostí, 
zejména při konkrétních doporučení pro 
jednotlivé země v rámci evropského 
semestru, při opatřeních týkajících se 
provádění práva Unie, jakož i opatřeních 
souvisejících s prováděním ekonomických 
ozdravných programů. Rovněž by měly mít 
možnost požádat o podporu v souvislosti s 
reformami, které uskutečňují z vlastní 

(9) Členské státy by měly mít možnost 
požádat Komisi v rámci tohoto programu o 
podporu při provádění svých reforem v 
rámci postupů správy ekonomických 
záležitostí, zejména příslušných 
doporučení pro jednotlivé země v rámci 
evropského semestru, opatření týkajících 
se provádění práva, politik a strategií Unie, 
jakož i opatření souvisejících s 
prováděním ekonomických ozdravných 
programů. Rovněž by měly mít možnost 
požádat o podporu v souvislosti s 
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iniciativy za účelem dosažení udržitelných 
investic, růstu a vytváření pracovních míst.

reformami, které uskutečňují z vlastní 
iniciativy za účelem dosažení udržitelných 
investic, vytváření pracovních míst, 
inkluzivního růstu, sociálního začleňování 
a sociální soudržnosti i odpovídající 
sociální ochrany. Mají-li prováděné 
reformy získat širokou podporu, měly by 
členské státy, které chtějí čerpat výhody 
programu, do postupu vypracování žádosti 
zapojit příslušné zúčastněné strany, jako 
jsou místní a regionální orgány, 
hospodářští a sociální partneři, občanská 
společnost a jiné zúčastněné strany, a to v 
souladu s příslušnými ustanoveními 
kodexu chování pro partnerskou 
spolupráci platného pro politiku 
soudržnosti, a rovněž národní parlamenty.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, by Komise měla 
žádost analyzovat, přičemž by měla 
zohlednit zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení a 
určit podporu, která má být poskytnuta na 
základě naléhavosti, rozsahu a hloubky 
zjištěných problémů, potřeby podpory v 
souvislosti s příslušnými oblastmi politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu. 
Komise by měla rovněž v úzké spolupráci 
s dotčeným členským státem určit prioritní 
oblasti, rozsah podpůrných opatření, která 
mají být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu, přičemž se 
zohlední stávající činnosti a opatření 
financovaná z fondů Unie nebo z dalších 
programů Unie.

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, by Komise měla 
žádost analyzovat, přičemž by měla 
zohlednit zásady subsidiarity, 
transparentnosti partnerství, autonomie 
sociálních partnerů, rovného zacházení a 
řádného finančního řízení a určit podporu, 
která má být poskytnuta na základě 
naléhavosti, rozsahu a hloubky zjištěných 
problémů, odůvodněnosti reformy, včetně 
výsledků konzultací příslušných 
zúčastněných stran a partnerů, potřeby 
podpory v souvislosti s příslušnými 
oblastmi politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
je také třeba zohlednit probíhající činnosti 
a opatření financovaná z fondů Unie nebo 
jiných programů a nástrojů Unie. 
Rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci 
tohoto programu by mělo mít formu 
dohody o technické pomoci na základě 
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specifických potřeb stanovených 
dotčenými členskými státy a Komise a 
členské státy by se měly dohodnout na 
prioritních oblastech, působnosti a 
orientačním harmonogramu podpůrných 
opatření, která mají být poskytnuta, a na 
odhadovaném celkovém finančním 
příspěvku pro tuto podporu. Při této 
činnosti by Komise a příslušný členský 
stát měly zohlednit stávající rozdělení 
pravomocí mezi jednotlivými úrovněmi 
správy i skutečnost, že některá doporučení 
pro jednotlivé země jsou určena místním a 
regionálním orgánům.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“ 13a „Rozpočet – Evropa 2020“14 
zdůrazňují potřebu zacílit financování na 
činnosti, které mají zřejmou evropskou 
přidanou hodnotu, tj. na případy, kdy zásah 
Unie může oproti opatřením na úrovni 
členských států přinést přidanou hodnotu. 
V této souvislosti by podpůrná opatření 
prováděná v rámci programu měla zajistit 
doplňkovost a součinnost s ostatními 
programy a politikami na vnitrostátní, 
unijní a mezinárodní úrovni. Opatření v 
rámci tohoto programu by měla umožnit 
vypracování a provádění řešení 
zaměřených na vnitrostátní problémy s 
přeshraničním nebo celounijním rozměrem 
a zajistit konzistentní a soudržné 
provádění práva Unie. Dále by měla 
přispět k dalšímu rozvíjení důvěry a 
podpořit spolupráci s Komisí a mezi 
jednotlivými členskými státy. Evropská 
unie může lépe než členské státy 
poskytnout platformu pro poskytování a 
sdílení osvědčených postupů na 
odpovídající úrovni, jakož i využívání 

(11) Sdělení Komise „Přezkum rozpočtu 
EU“13 a „Rozpočet – Evropa 2020“14 
zdůrazňují potřebu zacílit financování na 
činnosti, které mají zřejmou evropskou 
přidanou hodnotu, tj. na případy, kdy zásah 
Unie může oproti opatřením na úrovni 
členských států přinést přidanou hodnotu, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
966/2012 a pravidla jeho uplatňování. V 
této souvislosti by podpůrná opatření 
prováděná v rámci programu měla zajistit 
na místní, regionální, celostátní, unijní a 
mezinárodní úrovni doplňkovost a 
součinnost s ostatními programy a 
politikami. Opatření v rámci tohoto 
programu by měla umožnit vypracování a 
provádění řešení zaměřených na 
vnitrostátní problémy s přeshraničním nebo 
celounijním dopadem a zlepšit provádění 
práva, politik a strategií Unie. Evropská 
unie může lépe než členské státy 
poskytnout platformu pro poskytování a 
sdílení osvědčených postupů na 
odpovídající úrovni, jakož i využívání 
odborných znalostí, s cílem vypracovat 
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odborných znalostí. řešení odpovídající konkrétní situaci v 
členských státech žádajících o podporu.

__________________ __________________
13 COM(2010) 700 ze dne 19. října 2010. 13 COM(2010) 700 ze dne 19. října 2010.
14 COM(2011)500 v konečném znění ze 
dne 29. června 2011.

14 COM(2011)500 v konečném znění ze 
dne 29. června 2011.
14aNařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 
25. října 2012, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 
kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 
26.10.2012, s. 1.).

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Zdroj financování tohoto 
programu by neměl být precedentem pro 
žádné další návrhy. V souvislosti s 
hodnocením v polovině období by v 
případě potřeby Komise a Účetní dvůr 
měly podrobně analyzovat vhodnost 
programu, jeho evropskou přidanou 
hodnotu a to, zda lze uvažovat o dalších 
zdrojích financování.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Členské státy, které žádají o 
podporu, by měly být schopny přispět k 
finančnímu krytí programu dalšími 
finančními prostředky. V současné době 
nařízení (EU) č. 1303/2013 omezuje 
možnost převodu zdrojů určených na 
technickou pomoc z iniciativy členského 

(14) Členské státy, které žádají o 
podporu, by měly mít možnost přispět k 
finančnímu krytí programu dalšími 
finančními prostředky. V současné době 
nařízení (EU) č. 1303/2013 omezuje 
možnost převodu zdrojů určených na 
technickou pomoc z iniciativy členského 



RR\1112100CS.docx 79/132 PE585.523v02-00

CS

státu na členské státy, které se potýkají s 
dočasnými rozpočtovými problémy. 
Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo 
být změněno, aby se členské státy mohly 
finančně podílet na programu. Prostředky 
převedené do rozpočtu Unie by měly být 
použity na podpůrná opatření, která v 
daných členských státech přispívají k 
inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění nebo účelům 
jednotlivých fondů.

státu na členské státy, které se potýkají s 
dočasnými rozpočtovými problémy. 
Nařízení (EU) č. 1303/2013 by proto mělo 
být změněno, aby se členské státy mohly 
finančně podílet na programu. Prostředky 
převedené do rozpočtu Unie by měly být 
použity na podpůrná opatření, která v 
daných členských státech přispívají k 
inteligentnímu a udržitelnému růstu 
podporujícímu začlenění nebo účelům 
jednotlivých fondů prostřednictvím 
zlepšené účinnosti a větší míry čerpání 
prostředků z fondů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Toto nařízení by mělo být 
provedeno v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) č. 966/201218, kterým se stanoví 
finanční pravidla pro souhrnný rozpočet 
Unie. Komise by měla přijmout víceleté 
pracovní programy, které stanoví 
sledované politické cíle, očekávané 
výsledky podpory a priority financování 
pro jednotlivé oblasti politiky. Uvedené 
prvky by měly být dále upřesněny v 
ročních pracovních programech přijatých 
prostřednictvím prováděcích aktů.

(15) Toto nařízení by mělo být 
provedeno v souladu s nařízením (EU, 
Euratom) č. 966/2012. Komise by měla být 
zmocněna přijmout prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci víceleté pracovní 
programy, které stanoví sledované sociální 
a hospodářské cíle, očekávané výsledky 
podpory a priority financování pro 
jednotlivé oblasti politiky. Tyto víceleté 
pracovní programy by měly rovněž 
stanovit transparentní kritéria s cílem 
stanovit, která opatření v rámci tohoto 
programu budou upřednostněna a jakým 
způsobem mají být přiděleny dostupné 
prostředky. Uvedené prvky by měly být 
dále upřesněny v ročních pracovních 
programech přijatých prostřednictvím 
prováděcích aktů. 

__________________
18 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 
25. října 2012, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a 
kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, 
Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 
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26.10.2012, s. 1.).

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Vzhledem k důležitosti přikládané 
zachování úsilí členských států při 
sledování a provádění strukturálních, 
institucionálních a správních reforem je 
třeba umožnit míru spolufinancování ve 
výši 100 % způsobilých nákladů za účelem 
dosažení cílů programu a současně zajistit 
dodržování zásad spolufinancování a 
neziskovosti.

(16) Vzhledem k důležitosti přikládané 
zachování úsilí členských států při 
sledování a provádění sociálně 
zodpovědných a udržitelných 
strukturálních, institucionálních a 
správních reforem je třeba umožnit míru 
spolufinancování až do výše 100 % 
způsobilých nákladů za účelem dosažení 
cílů programu a současně zajistit 
dodržování zásad spolufinancování a 
neziskovosti.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V případě neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, jako jsou 
například vážné poruchy v hospodářství 
nebo významné okolnosti mající závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, by Komise měla být na žádost 
členského státu schopna přijmout pro 
omezenou část ročního pracovního 
programu zvláštní opatření, která jsou v 
souladu s cíli a opatřeními v tomto 
programu, za účelem podpory 
vnitrostátních orgánů při řešení naléhavých 
potřeb.

(17) V případě neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, jako jsou 
například vážné poruchy v hospodářství 
nebo významné okolnosti mající závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, by na žádost členského státu měla 
Komise pro omezenou část ročního 
pracovního programu být schopna 
dohodnout se s dotčeným členským státem 
na přijetí zvláštních opatření, která jsou v 
souladu s cíli a opatřeními v tomto 
programu, za účelem podpory 
vnitrostátních orgánů při řešení naléhavých 
potřeb.
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a zásady řádného finančního 
řízení by opatření v rámci tohoto programu 
měla být doplňkem poskytnutým nad 
rámec probíhajících programů EU, přičemž 
je třeba zamezit dvojímu financování 
totožných výdajů. Komise a dotčené 
členské státy by v souladu se svými 
příslušnými povinnostmi měly na úrovni 
Unie i členských států a ve všech fázích 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zajistit vzájemný 
soulad, doplňkovost a součinnost zdrojů 
financování podpůrných opatření v 
příslušných členských státech s úzkými 
vazbami na tento program. To platí 
zejména pro opatření, která jsou v 
členských státech financována z fondů 
Unie.

(18) Za účelem zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a zásady řádného finančního 
řízení by opatření v rámci tohoto programu 
měla být doplňkem poskytnutým nad 
rámec probíhajících programů EU, přičemž 
je třeba zamezit dvojímu financování 
totožných výdajů. Komise a dotčené 
členské státy by v souladu se svými 
příslušnými povinnostmi měly na úrovni 
Unie i členských států a ve všech fázích 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zajistit vzájemný 
soulad, doplňkovost a součinnost opatření, 
která jsou financována z fondů Unie a 
jejích programů a nástrojů a podpory z 
dalších příslušných mezinárodních 
organizací.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny přiměřenými opatřeními v celém 
výdajovém cyklu, včetně prevence, 
odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případných sankcí.

(19) Finanční zájmy Unie by měly být 
chráněny přiměřenými opatřeními v celém 
výdajovém cyklu, včetně prevence, 
odhalování a vyšetřování nesrovnalostí, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případných správních a finančních sankcí 
v souladu s nařízením (EU, Euratom) č. 
966/2012. 
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu usnadnění hodnocení 
programu by měl být od samotného 
začátku zaveden odpovídající rámec pro 
sledování výsledků dosažených 
programem. Mělo by být provedeno 
hodnocení v polovině období zaměřené na 
dosahování cílů programu, jeho účinnost a 
přidanou hodnotu programu na evropské 
úrovni. Závěrečné hodnocení by dále mělo 
posoudit dlouhodobý dopad a udržitelnost 
výsledků programu. Tato hodnocení by 
měla vycházet z ukazatelů měřících účinky 
programu.

(20) V zájmu usnadnění hodnocení 
programu by měl být od samotného 
začátku zaveden odpovídající rámec pro 
sledování provádění opatření a výsledků 
dosažených programem. Na evropské 
úrovni by mělo být provedeno externí 
hodnocení v polovině období zaměřené na 
dosahování cílů programu, jeho účinnost a 
přidanou hodnotu, a to mimo jiné včetně 
politických oblastí souvisejících s 
konkurenceschopností, růstem, 
pracovními místy a investicemi. Závěrečné 
hodnocení by dále mělo posoudit 
dlouhodobý dopad a udržitelnost výsledků 
programu. Tato hodnocení by měla 
vycházet z ukazatelů měřících účinky 
programu. Komise by měla také každý rok 
zveřejňovat informace o provádění 
ročních pracovních programů, včetně 
informací o příjemcích technické pomoci, 
poskytovatelích technické pomoci a o 
cílech a prioritách reforem prováděných 
na základě této pomoci a přidělených 
finančních prostředků. 

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Za účelem přizpůsobení seznamu 
ukazatelů, kterými se v souvislosti se 
zkušenostmi získanými při provádění 
programu měří plnění cílů programu, by 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o změnu seznamu, měla být 
přenesena na Komisi. Je obzvláště důležité, 

(21) Za účelem přijetí víceletých 
pracovních programů a přizpůsobení 
seznamu ukazatelů, kterými se v 
souvislosti se zkušenostmi získanými při 
provádění programu měří plnění cílů 
programu, by pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
290 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o přijetí víceletých pracovních 
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aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

programů a změnu seznamu, měla být 
přenesena na Komisi. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Za účelem zajištění 
rovné účasti na vypracovávání aktů v 
přenesené pravomoci obdrží Evropský 
parlament a Rada veškeré dokumenty 
současně s odborníky z členských států a 
jejich odborníci mají systematicky přístup 
na setkání skupin odborníků Komise, jež 
se věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení v 
souvislosti s přijímáním víceletých a 
ročních pracovních programů by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.

(22) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení v 
souvislosti s přijímáním ročních 
pracovních programů by měly být Komisi 
svěřeny prováděcí pravomoci.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je přispívat k institucionálním, správním a 
strukturálním reformám v členských 
státech prostřednictvím podpory 
poskytované vnitrostátním orgánům na 
opatření, která mají za cíl reformovat 
instituce, řízení, správu a hospodářská a 
sociální odvětví, včetně prostřednictvím 
podpory pro účinné a účelné využívání 

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je přispívat k udržitelným institucionálním, 
správním a strukturálním reformám v 
členských státech prostřednictvím 
technické pomoci, včetně prostřednictvím 
podpory pro účinné a účelné využívání 
fondů EU, nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale z důvodu 
jeho rozsahu a účinků jej může být lépe 
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fondů EU, nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale z důvodu 
jeho rozsahu a účinků jej může být lépe 
dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle, neboť rozsah 
podpory by byl vzájemně dohodnut s 
dotčeným členským státem.

dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. „vnitrostátními orgány“ se rozumí 
orgány členských států, včetně orgánů na 
regionální a místní úrovni, v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy;

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. „dohodou o technické pomoci“ se 
rozumí dokument uzavřený mezi Komisí a 
přijímajícím členským státem, který 
stanoví podmínky pro poskytování 
podpory v rámci programu a který mimo 
jiné specifikuje prioritní oblasti, 
působnost a orientační harmonogram 
podpůrných opatření a finanční příspěvek 
z programu; 
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 3 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Z programu jsou financována 
opatření s evropskou přidanou hodnotou. 
Komise za tímto účelem zajistí, aby k 
financování byla vybrána opatření, u nichž 
je pravděpodobné, že přinesou výsledky s 
evropskou přidanou hodnotou, a sleduje, 
zda evropské přidané hodnoty bylo 
skutečně dosaženo.

1. Z programu jsou financována 
opatření s evropskou přidanou hodnotou. 
Komise za tímto účelem zajistí, aby k 
financování byla vybrána opatření, u nichž 
je možno očekávat, že přinesou výsledky s 
evropskou přidanou hodnotou, a sleduje, 
zda evropské přidané hodnoty bylo 
skutečně dosaženo.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Opatření a činnosti programu 
zajistí evropskou přidanou hodnotu, a to 
zejména prostřednictvím:

2. Opatření programu zajistí 
evropskou přidanou hodnotu, a to zejména 
prostřednictvím:

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozvoje a provádění řešení, která se 
zabývají vnitrostátními výzvami s 
přeshraničním nebo celounijním 
rozměrem;

a) rozvoje a provádění řešení, která se 
zabývají vnitrostátními výzvami s možným 
přeshraničním nebo celounijním dopadem;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b



PE585.523v02-00 86/132 RR\1112100CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich vzájemné doplňkovosti a 
spolupůsobení s dalšími programy Unie a 
politikami na vnitrostátní, unijní a 
mezinárodní úrovni;

b) jejich vzájemné doplňkovosti a 
spolupůsobení s dalšími programy Unie a 
politikami na místní, regionální, 
celostátní, unijní a mezinárodní úrovni;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jejich příspěvku ke konzistentnímu 
a soudržnému provádění práva Unie;

c) jejich příspěvku k provádění práva 
Unie;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jejich přínosu ke sdílení 
osvědčených postupů a vytvoření 
celounijní platformy a sítě odborných 
znalostí;

d) jejich přínosu ke sdílení 
osvědčených postupů a/nebo vytvoření 
celounijní platformy a sítě odborných 
znalostí;

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) prosazování evropských hodnot, 
zejména solidarity a dodržování 
základních práv.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podpory vzájemné důvěry mezi 
členskými státy a Komisí a spolupráce 
mezi členskými státy.

vypouští se

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem programu je přispět k 
institucionálním, správním a strukturálním 
reformám v členských státech 
poskytováním podpory vnitrostátním 
orgánům na opatření zaměřená na 
reformování institucí, řízení, správy, 
hospodářských a sociálních odvětví v 
reakci na hospodářské a sociální výzvy, 
přičemž mají posílit 
konkurenceschopnost, růst, tvorbu 
pracovních míst a investice zejména v 
rámci správy ekonomických záležitostí, 
mimo jiné prostřednictvím pomoci 
zaměřené na účinné a účelné využívání 
fondů Unie.

Celkovým cílem programu je přispět k 
institucionálním, správním a strukturálním 
reformám, které jsou v členských státech 
prováděny sociálně zodpovědným 
způsobem, poskytováním technické 
podpory vnitrostátním orgánům při 
navrhování a provádění opatření 
zaměřených na podporu 
konkurenceschopnosti, inkluzivní a 
udržitelný růst, důstojná a udržitelná 
pracovní místa, produktivitu a udržitelné 
investice, na posílení boje proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, na podporu vysoké 
úrovně vzdělávání a odborné přípravy a 
na posílení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, zejména v rámci 
správy ekonomických záležitostí, mimo 
jiné prostřednictvím pomoci zaměřené na 
účinné a účelné využívání fondů Unie.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podpořit iniciativy vnitrostátních 
orgánů při navrhování reforem v souladu s 
prioritami při zohlednění výchozích 
podmínek a očekávaných 
socioekonomických dopadů;

a) podpořit iniciativy vnitrostátních 
orgánů při navrhování reforem v souladu s 
jejich prioritami při zohlednění výchozích 
podmínek a očekávaných 
socioekonomických dopadů a cílů, které 
přispějí k realizaci strategie Unie pro 
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inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a podpoří sociální soudržnost;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpořit vnitrostátní orgány, aby 
posilovaly své schopnosti formulovat, 
vyvíjet a provádět reformní politiky a 
strategie a postupovat přitom jednotným 
způsobem zajišťujícím soudržnost cílů a 
prostředků napříč odvětvími;

b) podpořit vnitrostátní orgány, aby 
posilovaly své schopnosti formulovat, 
vyvíjet a provádět reformní politiky a 
strategie související s růstem a sociální 
soudržností a postupovat přitom 
jednotným způsobem zajišťujícím 
soudržnost cílů a prostředků napříč 
odvětvími;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podpořit vnitrostátní orgány, aby 
harmonizovaly vnitrostátní právní 
předpisy s právem Unie a aby právo Unie 
provedly; 

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podpořit úsilí vnitrostátních orgánů 
při stanovování a provádění vhodných 
postupů a metodik a zohlednit přitom 
osvědčené postupy a zkušenosti, které 
získaly jiné země při řešení podobných 
situací;

c) podpořit v úzké spolupráci se 
zúčastněnými stranami úsilí vnitrostátních 
orgánů při stanovování a provádění 
vhodných postupů a metodik a zohlednit 
přitom osvědčené postupy a zkušenosti, 
které získaly jiné země, jež řeší podobné 
situace.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto cíle jsou naplňovány v úzké 
spolupráci s přijímacími členskými státy.

Tyto cíle jsou naplňovány v plné 
spolupráci s přijímacími členskými státy a 
při patřičném zohlednění priorit 
členských států a dialogu se sociálními 
partnery.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Specifické cíle uvedené v odstavci 
1 se vztahují na oblasti politiky týkající se 
konkurenceschopnosti, růstu, 
zaměstnanosti a investic, zejména na:

2. Specifické cíle uvedené v odstavci 
1 se vztahují na oblasti politiky týkající se 
konkurenceschopnosti, inkluzivního růstu, 
udržitelných pracovních míst, investic a 
sociální soudržnosti, zejména na:

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu orientovanou na 
služby, účinný právní stát, reformu 
soudního systému a posílení opatření proti 
podvodům, korupci a praní špinavých 
peněz;

b) institucionální reformu a účinnou, 
kvalitní a funkční veřejnou správu 
orientovanou na služby, účinný právní stát, 
reformu soudního systému a posílení 
opatření proti podvodům, korupci a praní 
špinavých peněz a rovněž politiky v oblasti 
boje proti vyhýbání se daňové povinnosti a 
daňovým únikům;

Pozměňovací návrh 45
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, rozvoj 
soukromého sektoru, investice, procesy 
privatizace, obchod a přímé zahraniční 
investice, hospodářskou soutěž a zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podporu inovací;

c) podnikatelské prostředí, 
reindustrializaci, změny ve výrobních 
systémech, energetické odvětví, rozvoj 
soukromého sektoru, investice, procesy 
privatizace, obchod a přímé zahraniční 
investice, hospodářskou soutěž a zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podporu inovací a digitalizaci;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, sociální začleňování, 
systémy sociálního zabezpečení, systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče a 
politiky v oblasti azylu, migrace a hranic;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce za účelem vytváření 
pracovních míst, boj proti chudobě a 
podporu sociálního začleňování, systémy 
sociálního zabezpečení, systémy veřejného 
zdraví a zdravotní péče;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) azylovou, migrační a pohraniční 
politiku;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy po případné 
konzultaci s regionálními orgány určí 
oblasti politiky, kterým by se chtěly v 
souladu se svými zvláštními potřebami 
věnovat.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odborné znalosti týkající se 
politického poradenství, změny politik a 
legislativních, institucionálních, 
strukturálních a správních reforem;

a) odborné znalosti týkající se 
legislativních, institucionálních, 
strukturálních a správních reforem;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 – písm. c – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) formulování strategií a plánů 
reforem, navrhování legislativních a 
nelegislativních aktů;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) shromažďování údajů a statistik; 
rozvoj společných metodik a případně 
ukazatelů nebo měřítek;

d) shromažďování údajů a statistik; 
rozvoj společných metodik a případně 
ukazatelů a/nebo měřítek;
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Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech jako je azyl, migrace 
a kontrola hranic;

e) organizace místní operativní 
podpory;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) budování kapacit v oblasti 
informačních technologií: vývoj, údržba, 
provoz a kontrola kvality infrastruktury 
informačních technologií a aplikací 
potřebných k zavádění příslušných 
reforem;

f) budování kapacit v oblasti 
informačních technologií pro vývoj, 
údržbu, provoz a kontrolu kvality 
infrastruktury informačních technologií a 
aplikací potřebných k zavádění příslušných 
reforem;

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) komunikační projekty; učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměna osvědčených postupů; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně komunikace mezi podniky;

h) komunikační projekty související s 
prováděnými reformami: učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměna osvědčených postupů; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. i
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) kompilace a publikace materiálů 
pro šíření informací i výsledků tohoto 
programu: rozvíjení, provozování a 
údržba systémů a nástrojů využívajících 
informační a komunikační technologie;

i) kompilace a publikace materiálů 
pro šíření informací o programu a jeho 
výsledcích, a to i prostřednictvím 
rozvíjení, provozování a údržby systémů a 
nástrojů využívajících informační 
a komunikační technologie;

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 7 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje získat 
podporu v rámci programu, předloží 
Komisi žádost o podporu, v níž uvede 
oblasti politiky a priority pro podporu v 
rozsahu působnosti programu, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 2. Tato žádost musí 
být podána nejpozději do 31. října každého 
kalendářního roku.

1. Členský stát, který si přeje získat 
podporu v rámci programu, předloží 
Komisi žádost o podporu, v níž uvede 
oblasti politiky a priority pro podporu v 
rozsahu působnosti programu, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 2. Tato žádost musí 
být podána nejpozději do 31. října každého 
kalendářního roku. Před podáním žádosti 
členský stát zapojí svůj parlament a v 
souladu se zásadou partnerství, jež je 
uvedena v článku 5 nařízení (EU) č. 
1303/2013, i své partnery z regionálních a 
místních orgánů, sociální partnery a 
zástupce občanské společnosti. 

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 7 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, Komise žádost o 
podporu uvedenou v odstavci 1 podrobí 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v souvislosti s příslušnými 
oblastmi politik, analýzy 

2. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, Komise žádost o 
podporu uvedenou v odstavci 1 podrobí 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, 
odůvodněnosti reformy, včetně výsledků 
konzultací příslušných zúčastněných stran 
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socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení. S 
přihlédnutím ke stávajícím činnostem a 
opatřením financovaným z fondů Unie 
nebo jiných programů Unie Komise v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem 
určí prioritní oblasti pro podporu, oblast 
působnosti podpůrných opatření, která 
mají být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu.

a partnerů, potřeby podpory v souvislosti s 
příslušnými plánovanými oblastmi politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu, 
přičemž zohlední zásady subsidiarity, 
transparentnosti, rovného zacházení a 
řádného finančního řízení a rovněž 
stávající činnosti a opatření financované z 
fondů Unie nebo jiných programů a 
nástrojů Unie. 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci 
tohoto programu má formu dohody o 
technické pomoci na základě specifických 
potřeb stanovených dotčenými členskými 
státy a Komise a členské státy se 
dohodnou na prioritních oblastech, 
působnosti a orientačním harmonogramu 
podpůrných opatření, která mají být 
poskytnuta, a na odhadovaném celkovém 
finančním příspěvku pro tuto podporu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 7 –odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelných 
investic, růstu a vytváření pracovních míst.

c) provádění reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelných 
investic, růstu a vytváření pracovních míst, 
inkluzivního růstu a 
konkurenceschopnosti.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Poté, co je schválena pomoc pro 
členský stát, vnitrostátní orgány 
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přijímajícího členského státu informují 
národní parlament, příslušné poradní 
výbory a sociální partnery o uzavřené 
dohodě o technické pomoci, a to v plném 
souladu s platnými vnitrostátními 
právními předpisy. 

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 8 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může stanovit 
předpokládanou podporu pro přijímající 
členské státy ve spolupráci s dalšími 
členskými státy nebo mezinárodními 
organizacemi.

1. Komise může po dohodě s 
přijímajícím členským státem stanovit 
předpokládanou podporu pro přijímající 
členské státy ve spolupráci s dalšími 
členskými státy nebo mezinárodními 
organizacemi.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 8 – odstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijímající členský stát v koordinaci 
s Komisí může uzavřít partnerství s jedním 
nebo několika dalšími členskými státy, 
které v určitých oblastech reformy jednají 
jako reformní partneři. Reformní partner v 
koordinaci s Komisí pomáhá formulovat 
strategii, plány reforem, navrhovat vysoce 
kvalitní pomoc nebo dohlížet nad 
prováděním strategie a projektů.

2. Přijímající členský stát v koordinaci 
s Komisí může uzavřít partnerství s jedním 
nebo několika dalšími členskými státy, 
které na základě vzájemné dohody v 
určitých oblastech reformy jednají jako 
reformní partneři. Reformní partner v 
koordinaci s Komisí a přijímajícím 
členským státem pomáhá formulovat 
strategii, plány reforem, navrhovat vysoce 
kvalitní pomoc nebo dohlížet nad 
prováděním strategie a projektů. 

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 9 – odstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z finančních prostředků určených 
pro program lze rovněž hradit výdaje 
související s činnostmi v rámci přípravy, 
sledování, kontroly, auditu a hodnocení, 
které jsou potřebné pro řízení programu a 
dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační a 
komunikační činnosti, včetně komunikace 
mezi podniky v souvislosti s politickými 
prioritami Unie za předpokladu, že se 
týkají obecných cílů tohoto nařízení, 
výdaje spojené se sítěmi IT se zaměřením 
na zpracování a výměnu informací, jakož i 
veškeré jiné výdaje na technickou a 
administrativní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení programu.

2. Z finančních prostředků určených 
pro program lze rovněž hradit výdaje 
související s činnostmi v rámci přípravy, 
sledování, kontroly, auditu a hodnocení, 
které jsou potřebné pro řízení programu a 
dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační a 
komunikační činnosti, za předpokladu, že 
se týkají obecných cílů tohoto nařízení, 
výdaje spojené se sítěmi IT se zaměřením 
na zpracování a výměnu informací, jakož i 
veškeré jiné výdaje na technickou a 
administrativní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení programu.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 10 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Tyto dodatečné příspěvky uvedené 
v odstavci 1 se použijí na podporu 
opatření, která přispívají k plnění strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Příspěvek 
poskytnutý přijímacím členským státem v 
souladu s odstavcem 2 se použije výlučně v 
tomto členském státě.

3. Tyto dodatečné příspěvky uvedené 
v odstavci 1 se použijí na podporu 
opatření, která přispívají k plnění strategie 
Unie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Příspěvek 
poskytnutý přijímacím členským státem v 
souladu s odstavcem 2 se použije výlučně 
pro účely technické pomoci poskytované 
tomuto členskému státu.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) příspěvku do svěřeneckých fondů; g) příspěvku do svěřeneckých fondů 
pro účely poskytování podpory ze strany 
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mezinárodních organizací;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Granty mohou být uděleny 
vnitrostátním orgánům členských států, 
skupině Evropské investiční banky, 
mezinárodním organizacím, veřejným a 
/nebo soukromým orgánům a subjektům, 
které jsou legálně usazeny v:

3. Granty mohou být uděleny 
vnitrostátním orgánům členských států, 
skupině Evropské investiční banky, 
mezinárodním organizacím a veřejným 
orgánům a subjektům, které jsou legálně 
usazeny v:

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 12 – odstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora může být rovněž 
poskytnuta jednotlivými odborníky, kteří 
mohou být vyzváni, aby přispěli k 
vybraným činnostem organizovaným v 
rámci programu všude tam, kde je to 
nezbytné pro dosažení konkrétních cílů 
uvedených v článku 5.

4. Jednotliví odborníci mohou být 
rovněž vyzváni, aby přispěli k vybraným 
činnostem organizovaným v rámci 
programu všude tam, kde je to nezbytné 
pro dosažení konkrétních cílů uvedených v 
článku 5.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 12 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Za účelem provádění programu 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů víceleté pracovní 
programy. Víceleté pracovní programy 
stanoví politické cíle sledované 
prostřednictvím zamýšlené podpory a 
očekávané výsledky, jakož i priority 
financování v příslušných oblastech 

5. Komise přijme v souladu s 
článkem 16 akty v přenesené pravomoci 
týkající se schvalování víceletých 
pracovních programů. Víceleté pracovní 
programy stanoví politické cíle sledované 
prostřednictvím zamýšlené podpory a 
očekávané výsledky, jakož i priority 
financování v příslušných oblastech 
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politiky. Víceleté pracovní programy jsou 
dále upřesněny v ročních pracovních 
programech přijatých prostřednictvím 
prováděcích aktů, které stanoví opatření 
nezbytná pro jejich provedení spolu se 
všemi prvky požadovanými nařízením 
(EU, Euratom) č. 966/2012.

politiky. Víceleté pracovní programy jsou 
dále upřesněny v ročních pracovních 
programech přijatých prostřednictvím 
prováděcích aktů, které stanoví opatření 
nezbytná pro jejich provedení spolu se 
všemi prvky požadovanými nařízením 
(EU, Euratom) č. 966/2012.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 12 – odstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů může roční pracovní program 
uvádět, že v případě neočekávaných a 
řádně odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, včetně 
vážných poruch v hospodářství nebo 
významných okolností majících závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, může Komise na žádost členského 
státu přijmout zvláštní opatření, která jsou 
v souladu s cíli a opatřeními definovanými 
v tomto nařízení za účelem podpory 
vnitrostátních orgánů při řešení naléhavých 
potřeb. Tato zvláštní opatření smí 
představovat pouze omezenou část ročního 
pracovního programu a nevztahují se na ně 
podmínky uvedené v článku 7.

6. Aby byla zajištěna flexibilita a 
včasná dostupnost zdrojů v případě 
neočekávaných událostí, umožní roční 
pracovní program rovněž přijetí zvláštních 
opatření, jež původně nebyla jeho 
součástí. V případě neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, včetně 
vážných poruch v hospodářství nebo 
významných okolností majících závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, proto může Komise na žádost 
členského státu přijmout zvláštní opatření, 
která jsou v souladu s cíli a opatřeními 
definovanými v tomto nařízení za účelem 
podpory vnitrostátních orgánů při řešení 
naléhavých potřeb. Tato zvláštní opatření 
smí představovat pouze omezenou část 
ročního pracovního programu a nevztahují 
se na ně podmínky uvedené v článku 7.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni, aby 

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
úrovni Unie a na místní, regionální a 
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podpůrná opatření byla jednotná a účinná. vnitrostátní úrovni, aby podpůrná opatření 
byla jednotná a účinná.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 14 – odstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby byly při provádění 
opatření financovaných podle tohoto 
nařízení finanční zájmy Unie chráněny 
prostřednictvím preventivních opatření 
proti podvodům, korupci a jakémukoli 
jinému protiprávnímu jednání, 
prostřednictvím účinných kontrol a v 
případě zjištěných nesrovnalostí 
vymáháním neoprávněně vyplacených 
částek, případně ukládáním účinných, 
přiměřených a odrazujících sankcí.

1. Komise přijme vhodná opatření k 
zajištění toho, aby byly při provádění 
opatření financovaných podle tohoto 
nařízení finanční zájmy Unie chráněny 
prostřednictvím preventivních opatření 
proti podvodům, korupci a jakémukoli 
jinému protiprávnímu jednání, 
prostřednictvím účinných kontrol a v 
případě zjištěných nesrovnalostí 
vymáháním neoprávněně vyplacených 
nebo nesprávně využitých částek, případně 
ukládáním účinných, přiměřených, 
správních a finančních sankcí v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sleduje provádění opatření 
financovaných z programu a měří plnění 
konkrétních cílů uvedených v čl. 5 odst. 1 
v souladu s ukazateli stanovenými v 
příloze.

Komise sleduje provádění opatření 
financovaných z programu a měří plnění 
konkrétních cílů uvedených v čl. 5 odst. 1 
v souladu s ukazateli stanovenými v 
příloze a dalšími zvláštními ukazateli 
dohodnutými Komisí a přijímajícím 
členským státem v případě každé žádosti o 
podporu.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 15 – odstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do poloviny 
roku 2019 průběžnou hodnotící zprávu a 
do konce prosince 2021 zprávu o 
hodnocení ex post.

2. Komise každý rok zveřejní 
informace o provádění ročních 
pracovních programů, včetně informací o 
příjemcích technické pomoci, 
poskytovatelích technické pomoci a o 
cílech a prioritách reforem prováděných 
na základě této pomoci a přidělených 
finančních prostředků. Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě nejpozději 
do poloviny roku 2019 externí průběžnou 
hodnotící zprávu a do konce prosince 2021 
zprávu o hodnocení ex post.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 15 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Průběžná hodnotící zpráva zahrnuje 
informace o pokroku dosaženém při plnění 
cílů programu, účinnosti využívaných 
zdrojů a evropské přidané hodnotě 
programu a posouzení, zda je financování v 
oblastech, na které se program vztahuje, 
třeba po roce 2020 upravit nebo 
prodloužit. Bude se zabývat i tím, zda jsou 
všechny cíle a opatření nadále relevantní. 
Zpráva o hodnocení ex post musí 
obsahovat informace o dlouhodobějším 
dopadu programu.

3. Průběžná hodnotící zpráva zahrnuje 
informace o pokroku dosaženém při plnění 
cílů programu, účinnosti využívaných 
zdrojů a evropské přidané hodnotě 
programu a posouzení, zda je financování v 
oblastech, na které se program vztahuje, 
třeba po roce 2020 prodloužit, případně 
pomocí vhodných úprav. Bude se zabývat i 
tím, zda jsou všechny cíle a opatření nadále 
relevantní. Zpráva o hodnocení ex post 
musí obsahovat informace o 
dlouhodobějším dopadu programu.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 16 – odstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 15 odst. 1 druhém 
pododstavci je svěřena Komisi na dobu 
čtyř let od 1. ledna 2017.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 12 odst. 5 a v čl. 
15 odst. 1 druhém pododstavci je svěřena 
Komisi na dobu čtyř let od 1. ledna 2017.
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Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 16 – odstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesenou pravomoc uvedenou v 
čl. 15 odst.1 druhém pododstavci kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesenou pravomoc uvedenou v 
čl. 12 odst. 5 a čl. 15 odst.1 druhém 
pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v 
něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie, nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 16 – odstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 12 odst. 5 nebo čl. 15 odst. 1 
druhého pododstavce vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této lhůty 
informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 25 – odstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

“1. Na žádost členského státu podle 
článku 10 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady(*) (EU) 2015/ XXX může být část 
zdrojů uvedených v článku 59 tohoto 
nařízení a programovaných v souladu se 
zvláštními pravidly pro jednotlivé fondy po 
dohodě s Komisí převedena na technickou 
pomoc z podnětu Komise pro provádění 
opatření v souvislosti s dotčeným členským 
státem v souladu s čl. 58 odst. 1 třetím 
pododstavcem písm. l) tohoto nařízení 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
řízení.“

“1. Na žádost členského státu podle 
článku 10 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady(*) (EU) 2015/ XXX může být část 
zdrojů uvedených v článku 59 tohoto 
nařízení a programovaných v souladu se 
zvláštními pravidly pro jednotlivé fondy po 
dohodě s Komisí převedena na technickou 
pomoc z podnětu Komise pro provádění 
opatření v souvislosti s dotčeným členským 
státem v souladu s čl. 58 odst. 1 třetím 
pododstavcem písm. l) tohoto nařízení 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého 
řízení.“ Prostředky převedené v souladu s 
těmito ustanoveními se využijí na zvýšení 
účinnosti využívání příslušných dotčených 
fondů. "

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – bod 1 – písm. c
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členský stát požádá o převod uvedený v 
odstavci 1 za kalendářní rok do 31. ledna 
roku, v němž má k převodu dojít. Žádost 
doprovází návrh na změnu programu nebo 
programů, z nichž bude převod učiněn. V 
dohodě o partnerství se učiní odpovídající 
změny v souladu s čl. 30 odst. 2 a stanoví 
se v ní celková částka převedená každý rok 
Komisi.“;

„Členský stát požádá o převod uvedený v 
odstavci 1 za kalendářní rok do 31. ledna 
roku, v němž má k převodu dojít. Žádost 
doprovází návrh na změnu programu nebo 
programů, z nichž bude převod učiněn. V 
dohodě o partnerství se učiní odpovídající 
změny v souladu s č. 30 odst. 2 a stanoví se 
v ní celková částka převedená každý rok 
Komisi. Při posuzování žádosti Komise 
ověří, zda byla dodržena ustanovení čl. 92 
odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013.“

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dosažení specifických cílů uvedených v čl. 
5 odst. 1 se měří na základě těchto 
ukazatelů:

Provádění akcí financovaných z 
programu se monitoruje na základě těchto 
ukazatelů:

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počtem a druhem vnitrostátních 
orgánů, správních služeb a jiných 
veřejných subjektů, např. ministerstev či 
regulačních orgánů atd., podle přijímacího 
členského státu, kterému byla v rámci 
programu poskytnuta podpora;

a) počet a druh celostátních, 
regionálních a místních orgánů, správních 
služeb a jiných veřejných subjektů, např. 
ministerstev či regulačních orgánů atd., 
podle přijímacího členského státu, kterému 
byla v rámci programu poskytnuta 
podpora;

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – písm. c – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) příjemců podpory z přijímajícího 
členského státu, jako jsou vnitrostátní 
orgány;

d) příjemci podpory z přijímajícího 
členského státu, jako jsou celostátní, 
regionální nebo místní orgány.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zpětnou vazbou od vnitrostátních 
orgánů, správních služeb a jiných 
veřejných subjektů, které obdržely 
podporu v rámci programu, jakož i 
případně od jiných zúčastněných stran či 
účastníků, pokud jde o výsledky a/nebo 

vypouští se
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dopad činností prováděných v rámci 
programu podle specifického cíle, oblasti 
politiky a přijímajícího členského státu, 
případně podepřenou kvantitativními 
nebo empirickými daty;

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zpětnou vazbou od poskytovatelů 
podpory o výsledcích a/nebo dopadu 
podpory, kterou v rámci programu 
poskytli pod specifickým cílem či v oblasti 
politiky jejich působení podle 
přijímajícího členského státu, případně 
podepřenou kvantitativními nebo 
empirickými daty;

vypouští se

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vývojem názorů příslušných 
zúčastněných stran ohledně podílu 
programu na výsledcích reforem podle 
specifického cíle, oblasti politiky a 
přijímajícího členského státu, případně 
podepřenou kvantitativními nebo 
empirickými daty.

vypouští se

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Příloha – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dosažení specifických cílů uvedených v čl. 
5 odst. 1 se měří na základě těchto 
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ukazatelů:
a) zpětná vazba od celostátních, 
regionálních a místních orgánů, 
správních služeb a jiných veřejných 
subjektů, které obdržely podporu v rámci 
programu, jakož i případně od jiných 
zúčastněných stran či účastníků, pokud 
jde o výsledky a/nebo dopad činností 
prováděných v rámci programu podle 
specifického cíle, oblasti politiky a 
přijímajícího členského státu, případně 
podložená kvantitativními nebo 
empirickými daty;
b) zpětná vazba od poskytovatelů 
podpory o výsledcích a/nebo dopadu 
podpory, kterou v rámci programu 
poskytli v rámci specifického cíle či v 
oblasti politiky jejich působení podle 
přijímajícího členského státu, případně 
podložená kvantitativními nebo 
empirickými daty;
c) vývoj názorů příslušných 
zúčastněných stran ohledně podílu 
programu na výsledcích reforem v rámci 
specifického cíle, oblasti politiky a 
přijímajícího členského státu, případně 
podložený kvantitativními nebo 
empirickými daty.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto ukazatele se použijí podle dostupných 
údajů a informací (včetně příslušných 
kvantitativních nebo empirických dat).

Tyto ukazatele se použijí podle dostupných 
údajů a informací (včetně příslušných 
kvantitativních nebo empirických dat). 
Budou doplněny dodatečnými 
specifickými ukazateli, na nichž se 
Komise dohodne s přijímajícím členským 
státem u každé žádosti o podporu.
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16.6.2016

STANOVISKO VÝBORU PRO RYBOLOV

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu 
strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 
1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Navrhovatel: Alain Cadec

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem programu na podporu strukturálních reforem je přispět k institucionálním, 
administrativním a strukturálním reformám členských států tím, že jim bude poskytnuta 
podpora prostřednictvím části technické pomoci stanovené ve strukturálních fondech. Na 
finanční krytí pro provádění tohoto programu by mělo být v průběhu čtyř let vyčleněno až 
142,8 milionu EUR. Tyto částky by se od zdrojů přidělených na technickou pomoc z podnětu 
Komise odečetly v maximální výši 0,35 % celkové částky. Členské státy budou mimoto moci 
rozhodnout o doplnění finančních zdrojů k těmto částkám tím, že do programu převedou část 
zdrojů určených na technickou pomoc z podnětu členských států. V případě společné rybářské 
politiky může technická pomoc z podnětu členských států dosáhnout až 6 % celkové částky 
určitého operačního programu financovaného z Evropského námořního a rybářského fondu 
(ENRF).

Zpravodaj je znepokojen možným využitím ENRF na financování strukturálních reforem 
nesouvisejících s rybolovem. Nic by totiž určitému členskému státu nebránilo v tom, aby část 
technické pomoci z ENRF přerozdělil do jiných oblastí. Zpravodaj proto navrhuje, aby byl 
případný příspěvek z ENRF striktně určen na provádění strukturálních reforem souvisejících 
s prováděním společné rybářské politiky. 

Členské státy mají velké obtíže s prováděním povinnosti vykládky a tento mechanismus by 
jim v tom tudíž mohl pomoci. Cílem bude také posílení kontrol a zlepšení shromažďování 
vědeckých údajů. Fond ENRF je určen na rybolov a mělo by tomu tak být i nadále.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil 
následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14 a) vzhledem k tomu, že Evropský 
námořní a rybářský fond disponuje 
omezenými finančními zdroji ve srovnání 
s ostatními fondy Unie, je vhodné, aby 
převod jeho zdrojů poskytnutých na 
technickou pomoc z podnětu členského 
státu sloužil výhradně na podporu 
strukturálních reforem souvisejících 
s prováděním společné rybářské politiky, 
včetně kontroly a shromažďování 
vědeckých údajů.

Odůvodnění

Příspěvek ENRF do programu na podporu strukturálních reforem by měl být určen výhradně 
na provádění společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro odvětví zemědělství 
a udržitelný rozvoj venkovských oblastí; 

e) politiky pro odvětví zemědělství, 
udržitelný rozvoj venkovských oblastí 
a provádění společné rybářské politiky;

Odůvodnění

Je vhodné doplnit odkaz na provádění společné rybářské politiky, aby mohla být případná 
podpora z ENRF konkrétně určena k tomuto účelu.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. zdroje stanovené v odstavci 2 
a pocházející z Evropského námořního 
a rybářského fondu se využívají výhradně 
na podporu opatření, která přispívají 
k provádění společné rybářské politiky, 
také pokud jde o kontrolu 
a shromažďování vědeckých údajů.

Odůvodnění

Příspěvek ENRF do programu na podporu strukturálních reforem by měl být určen výhradně 
na provádění společné rybářské politiky.
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STANOVISKO VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ

pro Výbor pro regionální rozvoj

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu na podporu 
strukturálních reforem na období 2017–2020 a o změně nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 
1305/2013
(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))

Navrhovatel: Curzio Maltese

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu Komise je vytvořit program na podporu strukturálních reforem, který by 
zahrnoval opatření v řadě oblastí, mj. i v oblasti a vzdělávání a odborné výchovy. V situaci, 
kdy se intervence zaměřují na oživení hospodářství, poukazuje předkladatel stanoviska 
na zvláštní povahu oblasti vzdělávání, odborné přípravy, přístupu ke kultuře a kulturního 
dědictví: cíle v těchto oblastech nelze stanovovat na základě ekonomických cílů Evropské 
unie.

Jak je uvedeno také v článku 14 Listiny základních práv Evropské unie, jedná se o základní 
lidské právo, které musí být zaručeno každé osobě. Cílem vzdělávání je komplexní rozvoj 
lidské sféry, a jak zdůraznili unijní ministři vzdělávání v pařížském prohlášení ze 17. března 
2015, „základním účelem vzdělávání není jen rozvíjet znalosti, dovednosti a schopnosti, ale 
také také pomáhat mladým lidem, aby se stali aktivní, odpovědnou součástí společnosti 
s otevřenou myslí“. Předkladatel stanoviska se domnívá, že je mimořádně důležité podpořit 
všechna opatření zaměřená na zlepšování vzdělávacího systému a politiky v oblasti 
vzdělávání, odborné výchovy a přístupu ke kultuře, které by měly být všeobecné, kvalitní 
a bezplatné, a proto se domnívá, že úspěch této politiky nelze měřit na základě parametrů, 
které přihlížejí k možným krátkodobým hospodářským vlivům.

Aby bylo zajištěno úplné uplatňování práva na vzdělání, je nutné, aby bylo inkluzivní, 
tj. každá osoba musí mít možnost přístupu ke kvalitnímu vzdělávání nezávisle na svých 
sociálních a ekonomických podmínkách. V zemích, které už získaly odbornou pomoc, již 
Komise navrhuje rozšířit na všechny členské státy, jako např. v Řecku a na Kypru, 
ekonomické ozdravné programy opakovaně požadovaly omezení výdajů na vzdělávání 
a odbornou přípravu, což vedlo k marginalizaci studentů ze znevýhodněných skupin 
obyvatelstva, a tím i k omezení záruky týkající se skutečného přístupu ke vzdělání. To 
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v dostatečné míře prokázala také studie „Dopady krize na základní práva v členských státech 
EU“ vypracovaná pro Parlament.

Předkladatel stanoviska vyjadřuje znepokojení nad převodem finančních zdrojů, které už byly 
vyčleněny nebo určeny na vzdělávání, odbornou přípravu a kulturu, do jiných fondů Unie, 
a proto navrhuje, aby byly tyto prostředky vyňaty z finanční dotace na daný program. 

V souladu se stanoviskem Evropského hospodářského a sociálního výboru (ECO/398) kromě 
toho poukazuje na to, že je důležité do aktivace programu na podporu strukturálních reforem, 
do dohledu nad ním a do jeho sledování zapojit také sociální partnery a všechny aktéry 
občanské společnosti.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný 
výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie, zejména na články 13, 14 
a 15 této listiny,

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu s článkem 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie při vymezování a 
provádění svých politik a činností Unie 
přihlíží k požadavkům spojeným s 
podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti sociálnímu vyloučení a vysokou 
úrovní všeobecného a odborného 
vzdělávání a ochrany lidského zdraví. Jak 
je uvedeno v článku 11 Smlouvy o 

(1) V souladu s článkem 9 Smlouvy o 
fungování Evropské unie při vymezování a 
provádění svých politik a činností Unie 
přihlíží k požadavkům spojeným 
s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, 
zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem 
proti sociálnímu vyloučení a vysokou 
úrovní všeobecného a odborného 
vzdělávání a ochrany lidského zdraví, 
přičemž respektuje kulturní rozmanitost. 
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fungování Evropské unie, požadavky na 
ochranu životního prostředí musí být s 
ohledem na podporu udržitelného rozvoje 
zahrnuty do politik Unie.

Jak je uvedeno v článku 11 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, požadavky na 
ochranu životního prostředí musí být s 
ohledem na podporu udržitelného rozvoje 
zahrnuty do politik Unie.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést Program na podporu strukturálních 
reforem (dále jen „program“) s cílem 
posílit kapacitu členských států pro 
přípravu a provádění prorůstových 
správních a strukturálních reforem, mimo 
jiné prostřednictvím pomoci pro účinné a 
účelné využívání finančních prostředků 
Unie. Cílem programu je přispívat k 
dosažení společných cílů za účelem 
dosažení hospodářského oživení, vytváření 
pracovních míst, posílení 
konkurenceschopnosti Evropy a 
stimulování investic do reálné ekonomiky.

(7) V této souvislosti je nezbytné 
zavést Program na podporu strukturálních 
reforem (dále jen „program“) s cílem 
posílit kapacitu celostátních a 
regionálních orgánů pro přípravu a 
provádění prorůstových správních a 
strukturálních reforem, mimo jiné 
prostřednictvím pomoci pro účinné a 
účelné využívání finančních prostředků 
Unie. Cílem programu je přispívat k 
dosažení společných cílů za účelem 
dosažení hospodářského oživení, vytváření 
pracovních míst, posílení 
konkurenceschopnosti Evropy a 
stimulování udržitelných investic do reálné 
ekonomiky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, by Komise měla 
žádost analyzovat, přičemž by měla 
zohlednit zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení a 
určit podporu, která má být poskytnuta na 
základě naléhavosti, rozsahu a hloubky 
zjištěných problémů, potřeby podpory v 
souvislosti s příslušnými oblastmi politik, 

(10) Na základě dialogu s žádajícím 
členským státem a po projednání 
se sociálními partnery a s občanskou 
společností by Komise měla žádost 
analyzovat, přičemž by měla zohlednit 
zásady subsidiarity, transparentnosti, 
rovného zacházení a řádného finančního 
řízení a určit podporu, která má být 
poskytnuta na základě naléhavosti, rozsahu 
a hloubky zjištěných problémů, potřeby 



PE585.523v02-00 114/132 RR\1112100CS.docx

CS

analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu. 
Komise by měla rovněž v úzké spolupráci s 
dotčeným členským státem určit prioritní 
oblasti, rozsah podpůrných opatření, která 
mají být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu, přičemž se 
zohlední stávající činnosti a opatření 
financovaná z fondů Unie nebo z dalších 
programů Unie.

podpory v souvislosti s příslušnými 
oblastmi politiky, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu. Komise 
by měla rovněž v úzké spolupráci s 
dotčeným členským státem určit prioritní 
oblasti, rozsah podpůrných opatření, která 
mají být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu, přičemž se 
zohlední stávající činnosti a opatření 
financovaná z fondů Unie nebo z dalších 
programů Unie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzdělání je v souladu s článkem 14 
Listiny základních práv Evropské unie 
základním lidským právem a společným 
statkem. Je proto třeba, aby bylo kvalitní, 
podporovalo začlenění a bylo přístupné 
všem. Z tohoto důvodu je třeba udržovat 
rovnováhu mezi upřednostňováním 
hospodářské obnovy a potřebou věnovat 
zvláštní pozornost odvětví vzdělávání. 
Funkcí vzdělávání je v souladu 
se Všeobecnou deklarací lidských práv, 
a zejména s jejím článkem 26, zajistit plný 
rozvoj lidské osobnosti, přičemž jeho účel 
není možné stanovovat pouze na základě 
hospodářských cílů Unie. Aby byl 
vytvořen vhodný socioekonomický rámec 
na podporu zaměstnatelnosti a na zlepšení 
přístupu ke vzdělání, neměla by se 
podpora měřit výlučně finančními 
parametry, ale také z hlediska občanství 
a osobního rozvoje.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Finanční krytí programu by mělo 
sestávat z finančních zdrojů odečtených od 
finančních prostředků určených na 
technickou pomoc z iniciativy Komise 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/201316  a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1305/201317 . Aby byl tento odpočet 
možný, je nutné uvedená nařízení změnit.

(13) Finanční krytí programu by mělo 
sestávat z finančních zdrojů odečtených od 
finančních prostředků určených na 
technickou pomoc z iniciativy Komise 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1303/201316  a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1305/201317 . Aby byl tento odpočet 
možný, je nutné uvedená nařízení změnit. 
Financování programu by nemělo 
představovat precedens pro budoucí 
iniciativy Komise financované v rámci 
politiky soudržnosti.

__________________ __________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o společných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském 
námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 320).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 487).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 
2013 o podpoře pro rozvoj venkova z 
Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. 
L 347, 20.12.2013, s. 487).
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V případě neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, jako jsou 
například vážné poruchy v hospodářství 
nebo významné okolnosti mající závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, by Komise měla být na žádost 
členského státu schopna přijmout pro 
omezenou část ročního pracovního 
programu zvláštní opatření, která jsou v 
souladu s cíli a opatřeními v tomto 
programu, za účelem podpory 
vnitrostátních orgánů při řešení 
naléhavých potřeb.

(17) V případě neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, jako jsou 
například vážné poruchy v hospodářství 
nebo významné okolnosti mající závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, by Komise měla být na žádost 
členského státu schopna přijmout pro 
omezenou část ročního pracovního 
programu zvláštní opatření, která jsou v 
souladu s cíli a opatřeními v tomto 
programu, za účelem podpory místních, 
regionálních a celostátních orgánů při 
řešení naléhavých potřeb.

Odůvodnění

Jeden z klíčových bodů stanoviska EHSV zdůrazňuje, že program musí být otevřený místním a 
regionálním orgánům, které musejí být přímo zapojeny do sestavování dotyčného projektu 
strukturální reformy, pokud se jich týká.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu usnadnění hodnocení 
programu by měl být od samotného 
začátku zaveden odpovídající rámec pro 
sledování výsledků dosažených 
programem. Mělo by být provedeno 
hodnocení v polovině období zaměřené na 
dosahování cílů programu, jeho účinnost a 
přidanou hodnotu programu na evropské 
úrovni. Závěrečné hodnocení by dále mělo 
posoudit dlouhodobý dopad a udržitelnost 
výsledků programu. Tato hodnocení by 
měla vycházet z ukazatelů měřících účinky 

(20) V zájmu usnadnění hodnocení 
programu by měl být od samotného 
začátku zaveden odpovídající rámec pro 
sledování výsledků dosažených 
programem. Mělo by být provedeno 
hodnocení v polovině období zaměřené na 
dosahování cílů programu, jeho účinnost a 
přidanou hodnotu programu na evropské 
úrovni. Závěrečné hodnocení by dále mělo 
posoudit dlouhodobý dopad a udržitelnost 
výsledků programu. Tato hodnocení by 
měla vycházet z ukazatelů měřících účinky 
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programu. programu. Provádění programu by mělo 
být předmětem každoročního sledování 
a také nezávislého průběžného hodnocení 
a hodnocení ex post, na jejichž základě by 
se rozhodlo o jeho možném pozastavení 
po roce 2020. Mělo by proto být 
umožněno přidat k navrhovanému 
souboru ukazatelů ukazatele výstupů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Za účelem přizpůsobení seznamu 
ukazatelů, kterými se v souvislosti se 
zkušenostmi získanými při provádění 
programu měří plnění cílů programu, by 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o změnu seznamu, měla být 
přenesena na Komisi. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni. Při přípravě a 
vypracování aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

(21)  Za účelem přizpůsobení seznamu 
ukazatelů, kterými se v souvislosti se 
zkušenostmi získanými při provádění 
programu měří plnění cílů programu, by 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o změnu seznamu, měla být 
přenesena na Komisi. Je obzvláště důležité, 
aby Komise v rámci přípravné činnosti 
vedla odpovídající konzultace, a to i na 
odborné úrovni, a aby tyto konzultace byly 
vedeny v souladu se zásadami uvedenými 
v interinstitucionální dohodě o 
zdokonalení tvorby právních předpisů 
ze dne 13. dubna 2016. V zájmu zajištění 
rovné účasti na přípravě aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států, přičemž tito 
odborníci mají zajištěn systematický 
přístup na setkání expertních skupin 
Komise, jež se věnují přípravě aktů 
v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je přispívat k institucionálním, správním a 
strukturálním reformám v členských 
státech prostřednictvím podpory 
poskytované vnitrostátním orgánům na 
opatření, která mají za cíl reformovat 
instituce, řízení, správu a hospodářská a 
sociální odvětví, včetně prostřednictvím 
podpory pro účinné a účelné využívání 
fondů EU, nemůže být dosaženo 
uspokojivě členskými státy, ale z důvodu 
jeho rozsahu a účinků jej může být lépe 
dosaženo spíše na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle, neboť rozsah 
podpory by byl vzájemně dohodnut s 
dotčeným členským státem.

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení, kterým 
je přispívat k institucionálním, správním a 
strukturálním reformám v členských 
státech prostřednictvím podpory 
poskytované místním, regionálním a 
celostátním orgánům na opatření, která 
mají za cíl reformovat instituce, řízení, 
správu a hospodářská a sociální odvětví, 
včetně prostřednictvím podpory pro účinné 
a účelné využívání fondů EU, nemůže být 
dosaženo uspokojivě členskými státy, ale z 
důvodu jeho rozsahu a účinků jej může být 
lépe dosaženo spíše na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle, neboť rozsah 
podpory by byl vzájemně dohodnut s 
dotčeným členským státem.

Odůvodnění

Jeden z klíčových bodů stanoviska EHSV zdůrazňuje, že program musí být otevřený místním a 
regionálním orgánům, které musejí být přímo zapojeny do sestavování dotyčného projektu 
strukturální reformy, pokud se jich týká.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Z programu jsou financována 
opatření s evropskou přidanou hodnotou. 
Komise za tímto účelem zajistí, aby k 
financování byla vybrána opatření, u nichž 
je pravděpodobné, že přinesou výsledky s 

1. Z programu jsou financována 
opatření s evropskou přidanou hodnotou. 
Komise za tímto účelem zajistí, aby k 
financování byla vybrána opatření, u nichž 
je pravděpodobné, že přinesou výsledky s 
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evropskou přidanou hodnotou, a sleduje, 
zda evropské přidané hodnoty bylo 
skutečně dosaženo.

evropskou přidanou hodnotou, a sleduje, 
zda evropské přidané hodnoty bylo 
skutečně dosaženo. Opatření by měla být 
důkladně sledována, přičemž by měla být 
zohledněna a příslušným způsobem 
uplatněna zpětná vazba.

Odůvodnění

Je třeba určitým způsobem upřesnit, jak a kdy by měla být sledována opatření před 
provedením průběžného hodnocení a hodnocení ex post. Mohlo by to pomoci přijímat správná 
rozhodnutí v případě návazných opatření a projektů a zajistit požadovaný evropský přínos.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jejich vzájemné doplňkovosti a 
spolupůsobení s dalšími programy Unie a 
politikami na vnitrostátní, unijní a 
mezinárodní úrovni;

b) jejich vzájemné doplňkovosti a 
spolupůsobení s dalšími programy Unie a 
politikou na celostátní, regionální, místní, 
unijní a mezinárodní úrovni;

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prosazování evropských hodnot, 
zejména solidarity, která je základem 
veškeré regionálních politiky, včetně 
upevňování postavení všech občanů v 
regionálních a místních rozhodovacích 
procesech.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) prosazování mezikulturního 
dialogu prostřednictvím vzdělání, odborné 
přípravy a tvůrčího odvětví.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celkovým cílem programu je přispět k 
institucionálním, správním a strukturálním 
reformám v členských státech 
poskytováním podpory vnitrostátním 
orgánům na opatření zaměřená na 
reformování institucí, řízení, správy, 
hospodářských a sociálních odvětví v 
reakci na hospodářské a sociální výzvy, 
přičemž mají posílit konkurenceschopnost, 
růst, tvorbu pracovních míst a investice 
zejména v rámci správy ekonomických 
záležitostí, mimo jiné prostřednictvím 
pomoci zaměřené na účinné a účelné 
využívání fondů Unie.

Celkovým cílem programu je přispět k 
institucionálním, správním a strukturálním 
reformám v členských státech 
poskytováním podpory celostátním, 
místním a regionálním orgánům na 
opatření zaměřená na reformování institucí, 
řízení, správy, hospodářských a sociálních 
odvětví v reakci na hospodářské a sociální 
výzvy, přičemž mají posílit 
konkurenceschopnost, udržitelný růst, 
tvorbu pracovních míst, investice 
a hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, mimo jiné prostřednictvím 
pomoci zaměřené na účinné a účelné 
využívání fondů Unie.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K dosažení celkového cíle 
stanoveného v článku 4 jsou v programu 
stanoveny tyto specifické cíle:

1. K dosažení celkového cíle 
stanoveného v článku 4 jsou v programu 
stanoveny tyto specifické cíle:

a) podpořit iniciativy vnitrostátních 
orgánů při navrhování reforem v souladu s 
prioritami při zohlednění výchozích 

a) podpořit iniciativy celostátních, 
regionálních a místních orgánů při 
navrhování reforem v souladu s prioritami 



RR\1112100CS.docx 121/132 PE585.523v02-00

CS

podmínek a očekávaných 
socioekonomických dopadů; 

při zohlednění výchozích podmínek a 
očekávaných socioekonomických dopadů

b) podpořit vnitrostátní orgány, aby 
posilovaly své schopnosti formulovat, 
vyvíjet a provádět reformní politiky a 
strategie a postupovat přitom jednotným 
způsobem zajišťujícím soudržnost cílů a 
prostředků napříč odvětvími;

b) podpořit celostátní, regionální 
a místní orgány, aby posilovaly své 
schopnosti formulovat, vyvíjet a provádět 
reformní politiky a strategie a postupovat 
přitom jednotným způsobem zajišťujícím 
soudržnost cílů a prostředků napříč 
odvětvími;

ba) podpořit příslušné orgány 
při zdokonalování systémů a politiky 
v oblasti vzdělání a odborné přípravy 
a přístupu ke kultuře, které by měly být 
všeobecné, kvalitní, udržitelné 
a inkluzivní a které by měly podporovat 
dosahování vynikajících výsledků 
a výzkum a vývoj na všech úrovních;

c) podpořit úsilí vnitrostátních orgánů 
při stanovování a provádění vhodných 
postupů a metodik a zohlednit přitom 
osvědčené postupy a zkušenosti, které 
získaly jiné země při řešení podobných 
situací;

c) Podpořit úsilí celostátních, 
regionálních a místních orgánů při 
stanovování a provádění vhodných postupů 
a metodik a zohlednit přitom osvědčené 
postupy a zkušenosti, které získaly jiné 
země při řešení podobných situací;

d) napomáhat vnitrostátním orgánům 
při zvyšování efektivnosti a účinnosti 
řízení lidských zdrojů případným 
stanovováním jasně daných odpovědností a 
zvyšováním úrovně odborných znalostí a 
dovedností. 

d) napomáhat celostátním, 
regionálním a místním orgánům při 
zvyšování efektivnosti a účinnosti řízení 
lidských zdrojů případným stanovováním 
jasně daných odpovědností a zvyšováním 
úrovně odborných znalostí a dovedností.

da) podporovat zapojení občanů 
do rozhodovacího procesu na základě 
konzultací a posilovat občanství 
prostřednictvím participativních prvků.

Tyto cíle jsou naplňovány v úzké 
spolupráci s přijímacími členskými státy.

Tyto cíle jsou naplňovány na žádost 
přijímajících členských států a v úzké 
spolupráci s nimi.

2. Specifické cíle uvedené v odstavci 
1 se vztahují na oblasti politiky týkající se 
konkurenceschopnosti, růstu, 
zaměstnanosti a investic, zejména na:

2. Dotyčný členský stát ve spolupráci 
se svými příslušnými orgány a v případě 
nutnosti ve spolupráci s regionálními 
orgány určí oblasti politiky, jimiž se chce 
v souladu se svými specifickými 
celostátními a regionálními potřebami 
zabývat.

a) správu veřejných financí, 
rozpočtový proces, řízení dluhu a správu 
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příjmů;
b) institucionální reformu a účinnou 
a funkční veřejnou správu orientovanou 
na služby, účinný právní stát, reformu 
soudního systému a posílení opatření proti 
podvodům, korupci a praní špinavých 
peněz;
c) podnikatelské prostředí, rozvoj 
soukromého sektoru, investice, procesy 
privatizace, obchod a přímé zahraniční 
investice, hospodářskou soutěž a zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podporu inovací;
d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, sociální začleňování, 
systémy sociálního zabezpečení, systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče a 
politiky v oblasti azylu, migrace a hranic;
e) politiky pro odvětví zemědělství a 
udržitelný rozvoj venkovských oblastí;
f) politiky týkající se finančního 
sektoru a přístup k finančním 
prostředkům.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování odborníků (včetně 
místních odborníků) na více či méně 
dlouhou dobu za účelem plnění úkolů v 
konkrétních oblastech nebo provádění 
operačních činností, v případě potřeby s 
podporou při tlumočení, překladech a 
spolupráci, administrativní pomoci i 
infrastruktury a vybavení;

b) poskytování odborníků (včetně 
místních odborníků) na více či méně 
dlouhou dobu za účelem plnění úkolů v 
konkrétních oblastech nebo provádění 
operačních činností, v případě potřeby s 
podporou při tlumočení, překladech a 
spolupráci, administrativní pomoci i 
infrastruktury a vybavení. Spolupráce 
zahraničních a místních odborníků může 
pomoci při zvyšování účinnosti programu, 
protože umožní snáze pochopit problémy 
a navrhnout řešení přizpůsobená na míru 
specifické situaci v žádajících členských 
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státech;

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje získat 
podporu v rámci programu, předloží 
Komisi žádost o podporu, v níž uvede 
oblasti politiky a priority pro podporu v 
rozsahu působnosti programu, jak je 
uvedeno v čl. 5 odst. 2. Tato žádost musí 
být podána nejpozději do 31. října každého 
kalendářního roku.

1. Členský stát, který si přeje získat 
podporu v rámci programu, předloží 
Komisi po konzultacích se 
zainteresovanými sociálními partnery 
a občanskou společností žádost o podporu, 
v níž uvede oblasti politiky a priority pro 
podporu v rozsahu působnosti programu, 
jak je uvedeno v čl. 5 odst. 2. Tato žádost 
musí být podána nejpozději do 31. října 
každého kalendářního roku.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, Komise žádost o 
podporu uvedenou v odstavci 1 podrobí 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v souvislosti s příslušnými 
oblastmi politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení. S 
přihlédnutím ke stávajícím činnostem a 
opatřením financovaným z fondů Unie 
nebo jiných programů Unie Komise v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem 
určí prioritní oblasti pro podporu, oblast 
působnosti podpůrných opatření, která mají 
být poskytnuta, a celkový finanční 
příspěvek pro tuto podporu.

2. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, Komise žádost o 
podporu uvedenou v odstavci 1 podrobí 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v souvislosti s příslušnými 
oblastmi politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady subsidiarity, 
transparentnosti, rovného zacházení a 
řádného finančního řízení. S přihlédnutím 
ke stávajícím činnostem a opatřením 
financovaným z fondů Unie nebo jiných 
programů Unie Komise v úzké spolupráci s 
dotčeným členským státem určí prioritní 
oblasti pro podporu, oblast působnosti 
podpůrných opatření, která mají být 
poskytnuta, a celkový finanční příspěvek 
pro tuto podporu. Program zůstává 
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pro členské státy dobrovolný a nesmí 
zahrnovat povinné a stigmatizující 
postupy.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) provádění reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelných 
investic, růstu a vytváření pracovních míst.

c) provádění reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelných 
investic, růstu, kvalitního vzdělávání, 
výzkumu, odborné přípravy a vytváření 
pracovních míst.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může stanovit 
předpokládanou podporu pro přijímající 
členské státy ve spolupráci s dalšími 
členskými státy nebo mezinárodními 
organizacemi.

1. Komise může stanovit 
předpokládanou podporu pro přijímající 
členské státy ve spolupráci s dalšími 
členskými státy, se zainteresovanými 
sociálními partnery, s občanskou 
společností nebo mezinárodními 
organizacemi.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přijímající členský stát v koordinaci 
s Komisí může uzavřít partnerství s jedním 
nebo několika dalšími členskými státy, 
které v určitých oblastech reformy jednají 
jako reformní partneři. Reformní partner v 
koordinaci s Komisí pomáhá formulovat 
strategii, plány reforem, navrhovat vysoce 
kvalitní pomoc nebo dohlížet nad 

2. Přijímající členský stát v koordinaci 
s Komisí může uzavřít partnerství s jedním 
nebo několika dalšími členskými státy, 
které v určitých oblastech reformy jednají 
jako reformní partneři. Reformní partner v 
koordinaci s přijímajícím členským státem 
a Komisí pomáhá formulovat strategii, 
plány reforem, navrhovat vysoce kvalitní 
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prováděním strategie a projektů. pomoc nebo dohlížet nad prováděním 
strategie a projektů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rozpočtový orgán schválí dostupné 
roční prostředky v mezích víceletého 
finančního rámce zavedeného nařízením 
Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013.

3. Rozpočtový orgán schválí v mezích 
víceletého finančního rámce zavedeného 
nařízením Rady (EU, Euratom) 
č. 1311/2013 dostupné roční prostředky, 
které zajistí odpovídající zdroje 
na opatření, plány, programy a projekty 
v oblasti vzdělávání, odborné přípravy 
a kultury.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí program v souladu 
s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.

1. Komise provádí program v souladu 
s nařízením (EU, Euratom) č. 966/2012.

2. Opatření programu mohou být 
prováděna buď přímo Komisí, nebo 
nepřímo subjekty a osobami, jimiž nejsou 
členské státy, a to v souladu s článkem 60 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 
Zejména finanční podpora Unie pro 
opatření stanovená v článku 6 tohoto 
nařízení se poskytuje formou:

2. Opatření programu mohou být 
prováděna buď přímo Komisí, nebo 
nepřímo subjekty a osobami, jimiž nejsou 
členské státy, a to v souladu s článkem 60 
nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012. 
Zejména finanční podpora Unie pro 
opatření stanovená v článku 6 tohoto 
nařízení se poskytuje formou:

d) grantů (určených mj. i 
vnitrostátním orgánům členských států); 

d) grantů (určených mj. i místním, 
regionálním a celostátním orgánům 
členských států);

e) zadávání veřejných zakázek; e) zadávání veřejných zakázek;

f) úhrady nákladů vzniklých externím 
odborníkům;

f) úhrady nákladů vzniklých externím 
odborníkům;

g) příspěvku do svěřeneckých fondů; g) příspěvku do svěřeneckých fondů;

h) činností prováděných v režimu h) činností prováděných v režimu 
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nepřímého řízení. nepřímého řízení.

3. Granty mohou být uděleny 
vnitrostátním orgánům členských států, 
skupině Evropské investiční banky, 
mezinárodním organizacím, veřejným a 
/nebo soukromým orgánům a subjektům, 
které jsou legálně usazeny v:

3. Granty mohou být uděleny 
místním, regionálním a celostátním 
orgánům členských států, skupině 
Evropské investiční banky, mezinárodním 
organizacím, veřejným, příp. soukromým 
orgánům a subjektům, které jsou legálně 
usazeny v:

a) členských státech; a) členských státech;

b) zemích Evropského sdružení 
volného obchodu, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru, v 
souladu s podmínkami stanovenými v 
Dohodě o EHP.

b) zemích Evropského sdružení 
volného obchodu, které jsou členy 
Evropského hospodářského prostoru, v 
souladu s podmínkami stanovenými v 
Dohodě o EHP.

Míra spolufinancování činí u grantů až 100 
% způsobilých nákladů, aniž jsou tím 
dotčeny zásady spolufinancování a 
neziskovosti.

Míra spolufinancování činí u grantů až 100 
% způsobilých nákladů, aniž jsou tím 
dotčeny zásady spolufinancování a 
neziskovosti.

4. Podpora může být rovněž 
poskytnuta jednotlivými odborníky, kteří 
mohou být vyzváni, aby přispěli k 
vybraným činnostem organizovaným v 
rámci programu všude tam, kde je to 
nezbytné pro dosažení konkrétních cílů 
uvedených v článku 5.

4. Podpora může být rovněž 
poskytnuta jednotlivými odborníky, kteří 
mohou být vyzváni, aby přispěli k 
vybraným činnostem organizovaným v 
rámci programu všude tam, kde je to 
nezbytné pro dosažení konkrétních cílů 
uvedených v článku 5, přičemž by měla být 
řádně naplánována následná opatření 
přijatá v návaznosti na činnosti/postupy 
sledování jejich příspěvku.

5. Za účelem provádění programu 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů víceleté pracovní 
programy. Víceleté pracovní programy 
stanoví politické cíle sledované 
prostřednictvím zamýšlené podpory a 
očekávané výsledky, jakož i priority 
financování v příslušných oblastech 
politiky. Víceleté pracovní programy jsou 
dále upřesněny v ročních pracovních 
programech přijatých prostřednictvím 
prováděcích aktů, které stanoví opatření 
nezbytná pro jejich provedení spolu se 
všemi prvky požadovanými nařízením 
(EU, Euratom) č. 966/2012.

5. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 16 s cílem doplnit toto nařízení 
tím, že vytvoří víceleté pracovní programy. 
Víceleté pracovní programy stanovují 
politické cíle sledované prostřednictvím 
zamýšlené podpory a očekávané výsledky, 
jakož i priority financování v příslušných 
oblastech politiky. Víceleté pracovní 
programy jsou dále upřesněny v ročních 
pracovních programech přijatých 
prostřednictvím prováděcích aktů, které 
stanoví opatření nezbytná pro jejich 
provedení spolu se všemi prvky 
požadovanými nařízením (EU, Euratom) 
č. 966/2012.

5a. Při plánování programů je 
nezbytná účast příslušných sociálních 
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partnerů a občanské společnosti. Postup 
při aktivaci podpory nelze zahájit bez 
konzultací s příslušnými sociálními 
partnery a občanskou společnosti.

6. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů může roční pracovní program 
uvádět, že v případě neočekávaných a 
řádně odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, včetně 
vážných poruch v hospodářství nebo 
významných okolností majících závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, může Komise na žádost členského 
státu přijmout bezodkladná zvláštní 
opatření, která jsou v souladu s cíli a 
opatřeními definovanými v tomto nařízení 
za účelem podpory vnitrostátních orgánů 
při řešení naléhavých potřeb. Tato zvláštní 
opatření smí představovat pouze omezenou 
část ročního pracovního programu a 
nevztahují se na ně podmínky uvedené 
v článku 7.

6. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů může roční pracovní program 
uvádět, že v případě neočekávaných a 
řádně odůvodněných naléhavých důvodů 
vyžadujících okamžitou reakci, včetně 
vážných poruch v hospodářství nebo 
významných okolností majících závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které členský stát nemůže 
ovlivnit, může Komise na žádost členského 
státu přijmout bezodkladná zvláštní 
opatření, která jsou v souladu s cíli a 
opatřeními definovanými v tomto nařízení 
za účelem podpory celostátních, 
regionálních a místních orgánů při řešení 
naléhavých potřeb. Tato zvláštní opatření 
smějí představovat pouze omezenou část 
ročního pracovního programu a nesmějí 
být v rozporu s čl. 5 odst. 1 písm. ba).

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a přijímající členské státy v rámci 
svých příslušných pravomocí posílí 
součinnost a zajistit účinnou koordinaci 
mezi programem a ostatními programy a 
nástroji Unie, a zejména s opatřeními 
financovanými z fondů Unie. Za tímto 
účelem:

Aniž je dotčen čl. 5 odst. 1 písm. ba), 
Komise a přijímající členské státy v rámci 
svých příslušných pravomocí posílí 
součinnost a zajistit účinnou koordinaci 
mezi programem a ostatními programy a 
nástroji Unie, a zejména s opatřeními 
financovanými z fondů Unie. Za tímto 
účelem:

a) zajistí doplňkovost a součinnost 
mezi různými nástroji na úrovni Unie a na 
úrovni členských států, zejména pokud jde 
o opatření financovaná z fondů Unie, a to 
jak ve fázi plánování, tak provádění;

a) zajistí doplňkovost a součinnost 
mezi různými nástroji na úrovni Unie a na 
úrovni členských států a také na 
regionální a místní úrovni, zejména pokud 
jde o opatření financovaná z fondů Unie, a 
to jak ve fázi plánování, tak provádění;

b) optimalizuje mechanismy pro b) optimalizuje mechanismy pro 
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koordinaci za účelem zabránění zdvojování 
úsilí;

koordinaci za účelem zabránění zdvojování 
úsilí a nákladů;

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni, aby 
podpůrná opatření byla jednotná a účinná.

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
úrovni Unie a na celostátní, regionální a 
místní úrovni, aby podpůrná opatření byla 
jednotná a účinná.

Příslušné víceleté a roční pracovní 
programy mohou sloužit jako koordinační 
rámec, pokud se předpokládá podpora v 
jakékoli z oblastí uvedených v čl. 5 odst. 2.

Příslušné víceleté a roční pracovní 
programy mohou sloužit jako koordinační 
rámec, pokud se předpokládá podpora v 
jakékoli z oblastí uvedených v článku 5, 
a nesmějí být v rozporu s čl. 5 odst. 1 
písm. ba).

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje provádění opatření 
financovaných z programu a měří plnění 
konkrétních cílů uvedených v čl. 5 odst. 1 
v souladu s ukazateli stanovenými v 
příloze.

1. Komise sleduje provádění opatření 
financovaných z programu a měří plnění 
konkrétních cílů uvedených v čl. 5 odst. 1 
v souladu s ukazateli stanovenými v 
příloze.

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
16, pokud jde o změny seznamu ukazatelů 
uvedeného v příloze.

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
16, pokud jde o změny seznamu ukazatelů 
uvedeného v příloze.

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do poloviny 
roku 2019 průběžnou hodnotící zprávu a 
do konce prosince 2021 zprávu o 
hodnocení ex post.

2. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 
31. prosince 2018 výroční monitorovací 
zprávu a průběžnou hodnotící zprávu a do 
konce prosince 2021 zprávu o hodnocení 
ex post.

3. Průběžná hodnotící zpráva zahrnuje 
informace o pokroku dosaženém při plnění 
cílů programu, účinnosti využívaných 
zdrojů a evropské přidané hodnotě 
programu a posouzení, zda je financování v 
oblastech, na které se program vztahuje, 
třeba po roce 2020 upravit nebo prodloužit. 
Bude se zabývat i tím, zda jsou všechny 
cíle a opatření nadále relevantní. Zpráva o 
hodnocení ex post musí obsahovat 

3. Průběžná hodnotící zpráva zahrnuje 
informace o pokroku dosaženém při plnění 
cílů programu, účinnosti využívaných 
zdrojů a evropské přidané hodnotě 
programu a posouzení, zda je financování v 
oblastech, na které se program vztahuje, 
třeba po roce 2020 upravit nebo prodloužit. 
Bude se zabývat i tím, zda jsou všechny 
cíle a opatření nadále relevantní. Zpráva o 
hodnocení ex post musí obsahovat 
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informace o dlouhodobějším dopadu 
programu.

informace o dlouhodobějším dopadu 
programu a musí posuzovat program jako 
celek, a to jak jeho slabiny, tak i jeho silné 
stránky.

3a. Provádění programu je předmětem 
každoročního sledování a také 
nezávislého průběžného hodnocení a 
hodnocení ex post, na jejichž základě by 
se rozhodovalo o jeho možném 
pozastavení po roce 2020. 
K navrhovanému souboru ukazatelů by 
tedy mohly být přidány ukazatele výstupů.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 15 odst. 1 druhém 
pododstavci je svěřena Komisi na dobu 
čtyř let od 1. ledna 2017. 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 12 odst. 5 
a v čl. 15 odst. 1 druhém pododstavci je 
svěřena Komisi na dobu čtyř let od 1. ledna 
2017. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesenou pravomoc uvedenou 
v čl. 15 odst.1 druhém pododstavci kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesenou pravomoc uvedenou 
v čl. 12 odst. 5 a čl. 15 odst. 1 druhém 
pododstavci kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci, které je v něm uvedeno. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci. 
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 12 odst. 5 a čl. 15 odst. 1 druhého 
pododstavce vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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