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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 

gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie -1 (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1) V záujme dosiahnutia cieľov Únie 

stanovených v článku 3 Zmluvy 

o Európskej únii je potrebné, aby členské 

štáty považovali svoju hospodársku 

politiku za vec spoločného záujmu a 

koordinovali ju v rámci Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie -1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1a) Politiky, opatrenia a nástroje Únie 

majú podporovať hospodársku, sociálnu 

a územnú súdržnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie -1 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1b) Pri vymedzovaní a uskutočňovaní 

svojich politík a činností musí Únia okrem 

iného prostredníctvom vykonávania 

Európskeho piliera sociálnych práv 

prihliadať na požiadavky spojené 

s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, 

so zárukou primeranej sociálnej ochrany, 

s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a 

s vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej 

prípravy a ochrany ľudského zdravia. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie -1 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (-1c) Je potrebné, aby Únia poskytovala 

členským štátom na ich žiadosť podporu 

pri zlepšovaní ich administratívnych 

kapacít na vykonávanie práva Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Program na podporu štrukturálnych 

reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť 

kapacity členských štátov, pokiaľ ide 

o prípravu a realizáciu administratívnych 

a štrukturálnych reforiem zameraných na 

udržanie rastu, a to aj prostredníctvom 

efektívneho a účinného využívania 

zdrojov Únie. Podporu v rámci tohto 

programu poskytuje Komisia, a to na 

základe žiadosti členského štátu, a na celý 

rad oblastí politiky. Budovanie odolných 

hospodárstiev, ktoré sú založené na 

pevných hospodárskych a sociálnych 

štruktúrach, ktoré členským štátom 

umožňujú efektívne absorbovať šoky 

a rýchlo sa po nich zotaviť, prispieva 

k hospodárskej a sociálnej súdržnosti. 

Realizácia inštitucionálnych, 

administratívnych a rast udržiavajúcich 

štrukturálnych reforiem je vhodným 

prostriedkom na dosiahnutie takéhoto 

rozvoja. 

(1) Program na podporu štrukturálnych 

reforiem má za cieľ posilniť kapacity 

členských štátov, pokiaľ ide o prípravu 

a realizáciu hospodárskych a 

administratívnych reforiem zameraných na 

podporovanie silného a udržateľného 
rastu, vytvárania kvalitných pracovných 

miest, sociálnej a územnej súdržnosti a 

konvergencie, konkurencieschopnosti, 

produktivity, spoločnej prosperity a 

zvýšenej odolnosti voči otrasom, a to aj 

prostredníctvom pomoci pri využívaní 

finančných prostriedkov Únie efektívnym 
a účinným spôsobom. Podporu v rámci 

tohto programu poskytuje Komisia na 

základe žiadosti členského štátu, pričom 

daná podpora môže pokrývať širokú škálu 

oblastí politiky v súlade s národnými 

programami reforiem. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Úspešná realizácia štrukturálnych 

reforiem si vyžaduje politickú vôľu, 

rozhodnosť, efektívnu a účinnú verejnú 

správu a podporu zo strany všetkých 

segmentov spoločnosti. Preto je dôležité, 

aby štrukturálne reformy mali podporu 

vďaka zapojeniu hospodárskych a 

sociálnych partnerov a ďalších 

príslušných zainteresovaných strán a 

opierali sa aj o demokratickú podporu 

prostredníctvom vnútroštátnych a 

prípadne regionálnych parlamentov. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1b) Mali by sa uprednostniť opatrenia, 

ktoré majú synergické účinky na ďalšie 

sektory a sú zamerané, okrem iného, na 

dosiahnutie vysokého a dlhodobého 

udržateľného rastu, obnovu a 

konvergenciu v Únii, boj proti daňovým 

podvodom, únikom a vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam, podporu 

kvalitnejších pracovných miest a 

vykonávanie sociálnych politík. Tieto 

štrukturálne reformy by mali byť v súlade 

s cieľmi stanovenými v európskom 

semestri a s vykonávaním odporúčaní pre 

jednotlivé krajiny v členských štátoch a 

mali by s nimi súvisieť. Štrukturálne 

reformy by mali zahŕňať správnu a 

včasnú transpozíciu a vykonávanie 

právnych aktov Únie, pretože riadne 

uplatňovanie týchto aktov je nevyhnutné 

na dosiahnutie hospodárskej 

konvergencie. 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1c) Euro je menou Európskej únie, 

ako sa uvádza v článku 119 ods. 2 Zmluvy 

o fungovaní Európskej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Členské štáty čoraz intenzívnejšie 

využívajú podporu na základe programu, 

a to nad rámec pôvodných očakávaní. 

Komisia v súvislosti s cyklom týkajúcim sa 

roku 2017 dostala toľko žiadostí 

o podporu, že na základe ich odhadovanej 

hodnoty tieto žiadosti zásadne presiahli 

prostriedky, ktoré boli k dispozícií v rámci 

ročného prídelu. Pokiaľ ide o cyklus 

týkajúci sa roku 2018, je odhadovaná 

hodnota prijatých žiadostí päťkrát vyššia, 

ako sú finančné zdroje, ktoré sú na tento 

rok k dispozícii. Takmer všetky členské 

štáty požiadali o podporu v rámci tohto 

programu, pričom tieto žiadosti o podporu 

sa týkajú všetkých oblastí politiky, na ktoré 

sa tento program vzťahuje. 

(2) Členské štáty čoraz intenzívnejšie 

využívajú podporu na základe programu, 

a to nad rámec pôvodných očakávaní. 

Komisia v súvislosti s cyklom týkajúcim sa 

roku 2017 dostala toľko žiadostí o 

podporu, že na základe ich odhadovanej 

hodnoty tieto žiadosti zásadne presiahli 

prostriedky, ktoré boli k dispozícii v rámci 

ročného prídelu, čo spôsobilo, že viacero 

žiadostí nebolo vybraných na 

financovanie. Pokiaľ ide o cyklus týkajúci 

sa roku 2018, odhadovaná hodnota 

prijatých žiadostí je päťkrát vyššia, ako sú 

finančné zdroje, ktoré sú na tento rok 

k dispozícii. Takmer všetky členské štáty 

požiadali o podporu v rámci tohto 

programu, pričom tieto žiadosti o podporu 

sa týkajú všetkých oblastí politiky, na ktoré 

sa tento program vzťahuje. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 (2a) Predkladanie a transparentnosť 

výsledkov programu by sa mali zvýšiť 

uverejnením prehľadu o vykonávaní 

reforiem v každom členskom štáte na 

internete s cieľom zabezpečiť výmenu 

poznatkov, skúseností a najlepších 

postupov medzi členskými štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Posilňovanie hospodárskej 

a sociálnej súdržnosti prostredníctvom 

posilňovania štrukturálnych reforiem má 

zásadný význam pre úspešnú účasť 

v hospodárskej a menovej únii. Uvedené 

má zásadný význam pre členské štáty, 

ktorých menou nie je euro, v rámci ich 

prípravy na členstvo v eurozóne. 

(3) Posilňovanie hospodárskej 

a sociálnej súdržnosti, okrem iného 

prostredníctvom posilňovania sociálne 

vyvážených a environmentálne 

udržateľných štrukturálnych reforiem,  

ktoré sú priaznivé pre rast, má zásadný 

význam pre úspešnú účasť v hospodárskej 

a menovej únii a jej dlhodobú stabilitu a 

prosperitu. Uvedené má zásadný význam 

pre členské štáty, ktorých menou nie je 

euro, v rámci ich prípravy na členstvo 

v eurozóne. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Preto je vhodné vo všeobecnom 

cieli programu – v rámci jeho príspevku 

k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy 

– zdôrazniť, že posilnenie súdržnosti, 

konkurencieschopnosti, produktivity, 

udržateľného rastu a tvorby pracovných 

miest, by takisto malo prispieť k príprave 

na budúce členstvo v eurozóne tých 

členských štátov, ktorých menou nie je 

euro. 

(4) Preto je vhodné vo všeobecnom 

cieli programu – v rámci jeho príspevku 

k reakcii na hospodárske a sociálne výzvy 

– zdôrazniť, že posilnenie súdržnosti, 

konkurencieschopnosti, produktivity, 

udržateľného rastu a tvorby kvalitných 

pracovných miest by takisto malo prispieť 

k príprave na budúce členstvo v eurozóne 

tých členských štátov, ktorých menou nie 

je euro. Nevyhnutnou súčasťou tohto 

všeobecného cieľa je dôkladné ex post 

hodnotenie toho, ako program podporil 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Takisto je nutné uviesť, že akcie 

a činnosti programu môžu podporovať 

reformy, ktoré môžu členským štátom, 

ktoré si želajú prijať euro, pomôcť 

pripraviť sa na členstvo v eurozóne. 

(5) Takisto je nutné uviesť, že akcie 

a činnosti programu môžu podporovať 

reformy, ktoré môžu členským štátom, pre 

ktoré v súčasnosti platí výnimka, pokiaľ 

ide o účasť na tretej fáze HMÚ, a ktoré si 

želajú prijať euro, pomôcť pripraviť sa na 

členstvo v eurozóne. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) V záujme uspokojenia rastúceho 

dopytu členských štátov po podpore, ako aj 

so zreteľom na nutnosť podporiť 

štrukturálne reformy v členských štátoch, 

ktorých menou nie je euro, by sa mal 

zvýšiť finančný prídel na program na takú 

úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola 

Únia schopná poskytovať podporu, ktorá 

zodpovedá potrebám žiadajúcich členských 

štátov. 

(6) V záujme uspokojenia rastúceho 

dopytu členských štátov po podpore, ako aj 

so zreteľom na nutnosť podporiť 

štrukturálne reformy v členských štátoch, 

ktorých menou nie je euro, by sa mal 

zvýšiť finančný prídel na program na takú 

úroveň, aby to postačovalo na to, aby bola 

Únia schopná poskytovať podporu, ktorá 

zodpovedá potrebám žiadajúcich členských 

štátov. Takéto zvýšenie prostriedkov by sa 

nemalo zabezpečovať prerozdelením 

existujúcich európskych štrukturálnych a 

investičných fondov (EŠIF), ale malo by 

sa financovať mobilizáciou osobitných 

nástrojov ustanovených v nariadení Rady 

(EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. 

decembra 2013, ktorým sa ustanovuje 

viacročný finančný rámec na roky 2014 – 

2020. Členské štáty by nemali byť povinné 

presúvať svoje národné a regionálne 

prostriedky pridelené z fondov EŠIF s 

cieľom vyplniť medzeru vo financovaní 

programu. 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V záujme toho, aby sa podpora 

poskytovala s minimálnym omeškaním by 

Komisia mala mať možnosť použiť časť 

finančného krytia aj na krytie nákladov na 

činnosti podporujúce program, ako sú 

napríklad výdavky súvisiace s kontrolou 

kvality a monitorovaním projektov na 

mieste. 

(7) V záujme toho, aby sa podpora 

poskytovala s minimálnym omeškaním by 

Komisia mala mať možnosť použiť časť 

finančného krytia aj na krytie nákladov na 

činnosti podporujúce program, ako sú 

napríklad výdavky súvisiace s kontrolou 

kvality, monitorovaním a hodnotením 

projektov na mieste. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) č. 2017/825 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Všeobecným cieľom programu je prispieť 

k inštitucionálnym, administratívnym 

a rast udržujúcim štrukturálnym 

reformám v členských štátoch tým, že sa 

vnútroštátnym orgánom poskytne podpora 
na opatrenia zamerané na reformu 

a posilnenie inštitúcií, správu, verejno-

administratívny a hospodársky a sociálny 

sektor v reakcii na hospodárske a sociálne 

výzvy s cieľom zvýšiť súdržnosť, 

konkurencieschopnosť, produktivitu, 

udržateľný rast, vytváranie pracovných 

miest a investície, čo bude takisto 

znamenať prípravu na účasť v eurozóne, 

a to najmä v kontexte procesov správy 

hospodárskych záležitostí, a to aj 

prostredníctvom poskytovania pomoci 

v záujme efektívneho, účinného 

a transparentného čerpania prostriedkov 

Únie.“ 

Všeobecným cieľom programu je 

poskytnúť podporu vnútroštátnym, 

regionálnym a miestnym orgánom na 

správnu a hospodársku reformu a na 

opatrenia zamerané na zreformovanie 

a posilnenie inštitúcií, riadenia, verejnej 

správy, hospodárskych a sociálnych 

sektorov a na riešenie hospodárskych a 

sociálnych výziev s cieľom podporovať a 

zvýšiť udržateľný rast, environmentálnu 

udržateľnosť, sociálnu ochranu, 

vytváranie pracovných miest a investície, 

konkurencieschopnosť, produktivitu, 

územnú a sociálnu súdržnosť, 

konvergenciu a spoločnú prosperitu, ako 

aj odolnosť voči otrasom. Táto podpora 

môže takisto zahŕňať pomoc pri 

efektívnom, účinnom a transparentnom 

čerpaní prostriedkov Únie, ako aj pri 

správnej a včasnej transpozícii a 

vykonávaní právnych aktov Únie. 
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Program sa prostredníctvom týchto cieľov 

zároveň pripraví na účasť v eurozóne, 

najmä v kontexte procesov správy 

hospodárskych záležitostí.“ 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a 

Nariadenie (EÚ) č. 2017/825 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Finančné krytie na vykonávanie 

programu je stanovené na 

222 800 000 EUR v bežných cenách. 

1. Finančné krytie na vykonávanie 

programu je stanovené na 

222 800 000 EUR v bežných cenách. 

Takéto zvýšenie finančných prostriedkov 

sa nezabezpečuje prerozdelením 

existujúcich európskych štrukturálnych a 

investičných fondov (EŠIF), ale financuje 

sa mobilizáciou osobitných nástrojov 

ustanovených v nariadení Rady (EÚ, 

Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 

2013, ktorým sa ustanovuje viacročný 

finančný rámec na roky 2014 – 2020. 
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