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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 

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: 
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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 

fungování Evropské unie, požadavky na 

ochranu životního prostředí musí být s 

ohledem na podporu udržitelného rozvoje 

zahrnuty do politik Unie. 

(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. 

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 

(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 
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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. 

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, 

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 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 

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) 
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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. 

 

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 16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(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). 

(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). 

 

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 
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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 

programu. 

(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. 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, 

(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, 
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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. 

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. 

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 
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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 

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 pravděpodobné, že přinesou výsledky s 

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; 
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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. 

 

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. 
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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 

podmínek a očekávaných 

socioekonomických dopadů;  

a) podpořit iniciativy celostátních, 

regionálních a místních orgánů při 

navrhování reforem v souladu s prioritami 

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 
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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 

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. 
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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 

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 2. Na základě dialogu s členským 
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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. 

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 

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 

1. Komise může stanovit 

předpokládanou podporu pro přijímající 

členské státy ve spolupráci s dalšími 
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členskými státy nebo mezinárodními 

organizacemi. 

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 

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 přijímajícím členským státem 

a Komisí pomáhá formulovat strategii, 

plány reforem, navrhovat vysoce kvalitní 

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

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 

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 
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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 

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). 
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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 

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 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 

1. Komise sleduje provádění opatření 

financovaných z programu a měří plnění 

konkrétních cílů uvedených v čl. 5 odst. 1 
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v souladu s ukazateli stanovenými v 

příloze. 

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 

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 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 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 
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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.  

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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