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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Hospodářský a měnový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby 

zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1) Za účelem dosažení cílů Unie 

uvedených v článku 3 Smlouvy 

o Evropské unii, musí členské státy 

považovat svou hospodářskou politiku za 

věc společného zájmu a koordinovat ji 

v rámci Unie. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1a) Politiky, opatření a nástroje Unie 

slouží na podporu hospodářské, sociální 

a územní soudržnosti. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1b) Při vymezování a provádění svých 

politik a činností musí Unie přihlížet – 

mimo jiné prostřednictvím provádění 

evropského pilíře sociálních práv – 

k požadavkům spojeným s podporou 

vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou 

přiměřené sociální ochrany, bojem proti 

sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní 

všeobecného a odborného vzdělávání 
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a ochrany lidského zdraví.  

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění -1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (-1c) Unie je povinna podporovat na 

žádost členských států zlepšování jejich 

správní kapacity pro provádění práva 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Program na podporu strukturálních 

reforem (dále jen „program“) byl vytvořen 

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. Podpora v rámci programu je 

poskytována Komisí na základě žádostí 

členských států a zahrnuje širokou škálu 

oblastí politiky. Budování odolných 

ekonomik, které se opírají o silné 

ekonomické a sociální struktury, což 

členským státům umožňuje účinně 

absorbovat otřesy a rychle překonávat 

jejich účinky, přispívá k hospodářské 

a sociální soudržnosti. Provádění 

institucionálních, správních 

a prorůstových strukturálních reforem je 

odpovídajícím nástrojem pro dosažení 

takového vývoje. 

(1) Cílem programu na podporu 

strukturálních reforem (dále jen 

„program“) je posílit kapacitu členských 

států pro přípravu a provádění 

hospodářských a správních reforem 

zaměřených na prosazování silného 

a udržitelného růstu, vytváření kvalitních 

a udržitelných pracovních míst, sociální 

a územní soudržnost a konvergenci, 

konkurenceschopnost, produktivitu 

a sdílenou prosperitu a větší odolnost vůči 

otřesům, mimo jiné prostřednictvím 

pomoci pro účinné a účelné využívání 

finančních prostředků Unie. Podpora 

v rámci programu je poskytována Komisí 

na základě žádostí členských států 

a zahrnuje širokou škálu oblastí politiky, 

v souladu s vnitrostátními programy 

reforem. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Úspěch provádění strukturálních 

reforem závisí na politické vůli, 

rozhodnosti, účinné a účelné veřejné 

správě i na podpoře všech skupin 

obyvatel. Je tedy důležité, aby se 

strukturální reformy opíraly o zapojení 

hospodářských a sociálních partnerů 

a dalších příslušných zúčastněných stran 

a aby měly demokratickou podporu 

prostřednictvím vnitrostátních a případně 

regionálních parlamentů.  

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1b) Je třeba upřednostňovat opatření, 

která mají synergické účinky na ostatní 

odvětví a která jsou mimo jiná zaměřena 

na dosahování vysokého a dlouhodobě 

udržitelného růstu, obnovu a konvergenci 

v Unii, boj proti daňovým podvodům, 

unikům a vyhýbání se daňové povinnosti, 

podporu kvalitnějších pracovních míst 

a provádění sociálních politik. Tyto 

strukturální reformy by měly být 

v souladu s cíli stanovenými v evropském 

semestru a s prováděním doporučení pro 

jednotlivé země v členských státech a měly 

by s těmito cíli souviset. Součástí 

strukturálních reforem by mělo být 

správné a včasné provedení a uplatňování 

právních aktů Unie, jejichž řádné 

fungování je nezbytné k dosažení 

hospodářské konvergence. 

 

Pozměňovací návrh  8 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1c) Měnou Evropské unie je euro, jak 

je uvedeno v čl. 119 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Členské státy stále více využívají 

podporu v rámci programu, více než se 

původně očekávalo. Žádosti o podporu, 

které Komise obdržela v rámci cyklu pro 

rok 2017, na základě jejich odhadované 

hodnoty významně převyšují dostupné 

přidělené roční prostředky. Během cyklu 

pro rok 2018 činila odhadovaná hodnota 

obdržených žádostí pětinásobek finančních 

prostředků dostupných pro uvedený rok. 

Téměř všechny členské státy požádaly 

o podporu z programu a žádosti se týkají 

všech oblastí politiky, na které se program 

vztahuje. 

(2) Členské státy stále více využívají 

podporu v rámci programu, více než se 

původně očekávalo. Žádosti o podporu, 

které Komise obdržela v rámci cyklu pro 

rok 2017, na základě jejich odhadované 

hodnoty významně převyšují dostupné 

přidělené roční prostředky, což vedlo 

k tomu, že některé žádosti nebyly vybrány 

k financování. Během cyklu pro rok 2018 

činila odhadovaná hodnota obdržených 

žádostí pětinásobek finančních prostředků 

dostupných pro uvedený rok. Téměř 

všechny členské státy požádaly o podporu 

z programu a žádosti se týkají všech oblastí 

politiky, na které se program vztahuje. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (2a) Je třeba zlepšit prezentaci a zvýšit 

transparentnost výsledků programu tím, 

že přehled o provádění reforem v každém 

členském státě bude veřejně přístupný na 

internetu, aby si členské státy mohly 

vyměňovat poznatky, zkušenosti 

a osvědčené postupy. 
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Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Posílení hospodářské a sociální 

soudržnosti prostřednictvím podpory 

strukturálních reforem je klíčové pro 

úspěšnou účast v hospodářské a měnové 

unii. To je zvláště důležité pro členské 

státy, jejichž měnou není euro, při přípravě 

na vstup do eurozóny. 

(3) Posílení hospodářské a sociální 

soudržnosti, mimo jiné prostřednictvím 

podpory sociálně vyvážených, 

environmentálně udržitelných a na růst 

orientovaných strukturálních reforem, je 

klíčové pro úspěšnou účast v hospodářské 

a měnové unii a pro její dlouhodobou 

stabilitu a prosperitu. To je zvláště 

důležité pro členské státy, jejichž měnou 

není euro, při přípravě na vstup do 

eurozóny. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je proto vhodné zdůraznit 

v obecném cíli programu – v rámci jeho 

příspěvku k reakci na hospodářské 

a sociální výzvy – že posílení soudržnosti, 

konkurenceschopnosti, produktivity, 

udržitelného růstu a tvorby pracovních míst 

by rovněž mělo přispívat k přípravě na 

budoucí účast v eurozóně v případě těch 

členských států, jejichž měnou není euro. 

(4) Je proto vhodné zdůraznit 

v obecném cíli programu – v rámci jeho 

příspěvku k reakci na hospodářské 

a sociální výzvy – že posílení soudržnosti, 

konkurenceschopnosti, produktivity, 

udržitelného růstu a tvorby kvalitních 

pracovních míst by rovněž mělo přispívat 

k přípravě na budoucí účast v eurozóně 

v případě těch členských států, jejichž 

měnou není euro. Nezbytnou součástí 

tohoto obecného cíle je podrobné 

následné hodnocení toho, jak program 

přispěl ke strukturálním reformám 

v členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Rovněž je nutné uvést, že opatření 

a činnosti v rámci programu mohou 

podpořit reformy, jež mohou členským 

státům, které chtějí přijmout euro, pomoci 

při přípravě na účast v eurozóně. 

(5) Rovněž je nutné uvést, že opatření 

a činnosti v rámci programu mohou 

podpořit reformy, jež mohou členským 

státům, které mají v současnosti výjimku 

z účasti na třetí etapě hospodářské 

a měnové unie a které chtějí přijmout euro, 

pomoci při přípravě na účast v eurozóně. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) S cílem uspokojit rostoucí poptávku 

po podpoře od členských států a s ohledem 

na nutnost podpořit provádění 

strukturálních reforem v členských státech, 

jejichž měnou není euro, by finanční 

prostředky přidělené na program měly být 

navýšeny na dostatečnou úroveň, která 

umožní Unii poskytovat podporu, jež 

splňuje potřeby členských států, které o ni 

žádají. 

(6) S cílem uspokojit rostoucí poptávku 

po podpoře od členských států a s ohledem 

na nutnost podpořit provádění 

strukturálních reforem v členských státech, 

jejichž měnou není euro, by finanční 

prostředky přidělené na program měly být 

navýšeny na dostatečnou úroveň, která 

umožní Unii poskytovat podporu, jež 

splňuje potřeby členských států, které o ni 

žádají. Takové navýšení prostředků by 

nemělo být prováděno přerozdělením 

stávajících evropských strukturálních 

a investičních fondů (ESI fondů), ale 

mělo by být financováno uvolněním 

zvláštních nástrojů stanovených 

v nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na roky 

2014–2020. Členské státy by neměly mít 

povinnost převádět své vnitrostátní 

a regionální příspěvky z ESI fondů s cílem 

vyřešit nedostatek finančních prostředků 

vyčleněných na tento program. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) S cílem poskytovat podporu s co 

možná nejmenším zpožděním by Komise 

měla mít možnost použít část finančního 

krytí také na pokrytí nákladů na činnosti 

podporující provádění programu, jako jsou 

výdaje spojené s kontrolou kvality 

a sledováním projektů v terénu. 

(7) S cílem poskytovat podporu s co 

možná nejmenším zpožděním by Komise 

měla mít možnost použít část finančního 

krytí také na pokrytí nákladů na činnosti 

podporující provádění programu, jako jsou 

výdaje spojené s kontrolou kvality, 

sledováním a posuzováním projektů 

v terénu. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) No 2017/825 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Obecným 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 posílení institucí, řízení, veřejné správy 

a hospodářských a sociálních odvětví 

v reakci na hospodářské a sociální výzvy, 

za účelem posílení soudržnosti, 

konkurenceschopnosti, produktivity, 

udržitelného růstu, tvorby pracovních míst 

a investic, což rovněž připraví na účast 

v eurozóně, zejména v rámci správy 

ekonomických záležitostí, mimo jiné 
prostřednictvím pomoci zaměřené na 

účinné, účelné a transparentní využívání 

fondů Unie.“; 

Obecným cílem programu je poskytnout 

podporu vnitrostátním, regionálním 

a místním orgánům na správní 

a hospodářskou reformu a opatření 

zaměřená na reformování a posílení 

institucí, řízení, veřejné správy, 

hospodářských a sociálních odvětví a na 

řešení hospodářských a sociálních výzev 

za účelem podpory a posílení udržitelného 

růstu, environmentální udržitelnosti, 

sociální ochrany, tvorby pracovních míst 

a investic, konkurenceschopnosti, 

produktivity, územní a sociální 

soudržnosti, konvergence a sdílené 

prosperity a odolnosti vůči otřesům. Tato 

podpora může také zahrnovat pomoc při 

účinném, účelném a transparentním 

využívání finančních prostředků Unie 

i při správném a včasném provádění 

a uplatňování právních aktů Unie. 

Program se prostřednictvím těchto cílů 

rovněž připraví na účast v eurozóně, 

zejména v rámci správy ekonomických 

záležitostí.“; 
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Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a 

Nařízení (EU) No 2017/825 

Čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Finanční krytí pro provádění tohoto 

programu činí 222 800 000 EUR v běžných 

cenách. 

1. Finanční krytí pro provádění tohoto 

programu činí 222 800 000 EUR v běžných 

cenách. Takové navýšení prostředků se 

nesmí provádět přerozdělením stávajících 

evropských strukturálních a investičních 

fondů (ESI fondů), ale musí být 

financováno uvolněním zvláštních 

nástrojů stanovených v nařízení Rady 

(EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. 

prosince 2013, kterým se stanoví víceletý 

finanční rámec na roky 2014–2020. 
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