
 

AM\1147716CS.docx  PE619.139v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
 

2017/0336(COD) 

6.3.2018 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 
1 - 17 

Adina-Ioana Vălean 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění 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, pokud jde o podporu 

strukturálních reforem v členských státech 

Návrh nařízení 

(COM(2017)0826 – (EU) 1303/2013 – 2017/0336(COD)) 



 

PE619.139v01-00 2/11 AM\1147716CS.docx 

CS 

 

AM_Com_LegOpinion 



 

AM\1147716CS.docx 3/11 PE619.139v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  1 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Jelikož správa ekonomických 

záležitostí Unie přispívá k hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti, mělo by být 

možné podpořit reformní závazky přijaté 

členskými státy za účelem provádění 

příslušných doporučení Rady nebo 

maximalizace dopadu fondů politiky 

soudržnosti na růst a konkurenceschopnost 

jako specifickou formu podpory prováděné 

v rámci přímého řízení. 

(1) Jelikož správa ekonomických 

záležitostí Unie má přispívat k 

hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, mělo by být možné podpořit 

některé reformní závazky přijaté 

členskými státy za účelem provádění 

příslušných doporučení Rady nebo 

maximalizace dopadu fondů politiky 

soudržnosti na růst a konkurenceschopnost 

jako specifickou formu podpory prováděné 

v rámci přímého řízení. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  2 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Jelikož správa ekonomických 

záležitostí Unie přispívá k hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti, mělo by být 

možné podpořit reformní závazky přijaté 

členskými státy za účelem provádění 

příslušných doporučení Rady nebo 

maximalizace dopadu fondů politiky 

soudržnosti na růst a konkurenceschopnost 

jako specifickou formu podpory prováděné 

v rámci přímého řízení. 

(1) Jelikož správa ekonomických 

záležitostí Unie má přispívat k 

hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, mělo by být možné podpořit 

některé reformní závazky přijaté 

členskými státy za účelem provádění 

příslušných doporučení Rady nebo 

maximalizace dopadu fondů politiky 

soudržnosti na růst a konkurenceschopnost 

jako specifickou formu podpory prováděné 

v rámci přímého řízení. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) S cílem usnadnit reformy 

prováděné členskými státy v kontextu 

procesu správy ekonomických záležitostí 

je nezbytné umožnit, aby byla výkonnostní 

rezerva stanovená v článku 20 nařízení 

(EU) č. 1303/20133 zčásti nebo v plné výši 

přidělena na podporu reformních závazků 

přijatých členskými státy. 

(2) S cílem respektovat neporušitelnou 

zásadu nezávislé správy každého 

členského státu se nejeví nezbytné 

umožnit, aby byla výkonnostní rezerva 

stanovená v článku 20 nařízení (EU) č. 

1303/20133  zčásti nebo v plné výši 

přidělena na podporu reformních závazků 

přijatých členskými státy. 

__________________ __________________ 

3 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320. 3 Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  4 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Jakékoli přerozdělení z 

výkonnostní rezervy by mělo být 

podmíněno splněním závazků, pokud jde o 

provádění reforem stanovených v procesu 

evropského semestru. Upřednostňováno by 

mělo být provádění strukturálních 

reforem, u nichž se očekává, že nejvíce 

přispějí k odolnosti domácích ekonomik, a 

které mají pozitivní vedlejší účinky na 

ostatní členské státy. Jedná se například o 

reformy na trhu produktů a na trhu 

práce, daňové reformy, vývoj kapitálových 

trhů, reformy ke zlepšení podnikatelského 

prostředí, jakož i o investice do lidského 

kapitálu a reformy veřejné správy. 

(3) Přerozdělení z výkonnostní rezervy 

nemusí být podmíněno splněním závazků, 

pokud jde o provádění reforem 

stanovených v procesu evropského 

semestru. 
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Pozměňovací návrh  5 

Luke Ming Flanagan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Jakékoli přerozdělení z výkonnostní 

rezervy by mělo být podmíněno splněním 

závazků, pokud jde o provádění reforem 

stanovených v procesu evropského 

semestru. Upřednostňováno by mělo být 

provádění strukturálních reforem, u nichž 

se očekává, že nejvíce přispějí k odolnosti 

domácích ekonomik, a které mají pozitivní 

vedlejší účinky na ostatní členské státy. 

Jedná se například o reformy na trhu 

produktů a na trhu práce, daňové reformy, 

vývoj kapitálových trhů, reformy ke 

zlepšení podnikatelského prostředí, jakož i 

o investice do lidského kapitálu a reformy 

veřejné správy. 

(3) Jakékoli přerozdělení z výkonnostní 

rezervy by mělo být podmíněno splněním 

závazků, pokud jde o provádění reforem 

stanovených v procesu evropského 

semestru. Upřednostňováno by mělo být 

provádění strukturálních reforem, u nichž 

se očekává, že nejvíce přispějí k odolnosti 

domácích ekonomik, a které mají pozitivní 

vedlejší účinky na ostatní členské státy. 

Jedná se například o reformy na trhu 

produktů a na trhu práce, daňové reformy, 

vývoj kapitálových trhů, reformy ke 

zlepšení podnikatelského prostředí, jakož i 

o investice do lidského kapitálu a reformy 

veřejné správy, pokud tyto reformy 

nevedou ke snižování standardů a 

podmínek buď na pracovních trzích, při 

produkci nebo v samotných produktech. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Jan Huitema 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Jakékoli přerozdělení z výkonnostní 

rezervy by mělo být podmíněno splněním 

závazků, pokud jde o provádění reforem 

stanovených v procesu evropského 

semestru. Upřednostňováno by mělo být 

provádění strukturálních reforem, u nichž 

(3) Jakékoli přerozdělení z výkonnostní 

rezervy by mělo být podmíněno splněním 

závazků, pokud jde o provádění reforem 

stanovených v procesu evropského 

semestru. Upřednostňováno by mělo být 

provádění strukturálních reforem, u nichž 
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se očekává, že nejvíce přispějí k odolnosti 

domácích ekonomik, a které mají pozitivní 

vedlejší účinky na ostatní členské státy. 

Jedná se například o reformy na trhu 

produktů a na trhu práce, daňové reformy, 

vývoj kapitálových trhů, reformy ke 

zlepšení podnikatelského prostředí, jakož i 

o investice do lidského kapitálu a reformy 

veřejné správy. 

se očekává, že nejvíce přispějí k odolnosti 

domácích ekonomik, a které mají pozitivní 

vedlejší účinky na ostatní členské státy. 

Jedná se například o reformy na trhu 

produktů a na trhu práce, daňové reformy, 

vývoj kapitálových trhů, reformy ke 

zlepšení podnikatelského prostředí, jakož i 

o investice do lidského kapitálu a reformy 

veřejné správy. Evropská fiskální rada by 

měla posuzovat návrhy strukturálních 

reforem na základě reformních závazků. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Je vhodné, aby členské státy 

navrhly podrobný soubor opatření pro 

provádění strukturálních reforem, který by 

obsahoval milníky a cíle a harmonogram 

nepřekračující tři roky. 

(4) Není potřebné, aby členské státy 

navrhly podrobný soubor opatření pro 

provádění strukturálních reforem, který by 

obsahoval milníky a cíle a harmonogram 

nepřekračující tři roky. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  8 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Podpora na reformní závazky by v 

rámci přímého řízení měla mít formu 

financování, které není spojeno s náklady, 

jak je uvedeno v čl. 121 odst. 1 písm. e) 

nařízení (EU) ... [revidovaného 

finančního nařízení]. Částka přidělená na 

provádění strukturálních reforem by měla 

vypouští se 
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odpovídat povaze a významu reformy a 

měla by doplňovat stávající unijní 

podporu vnitrostátním reformám. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  9 

Jan Huitema 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Podpora na reformní závazky by v 

rámci přímého řízení měla mít formu 

financování, které není spojeno s náklady, 

jak je uvedeno v čl. 121 odst. 1 písm. e) 

nařízení (EU) ... [revidovaného finančního 

nařízení]. Částka přidělená na provádění 

strukturálních reforem by měla odpovídat 

povaze a významu reformy a měla by 

doplňovat stávající unijní podporu 

vnitrostátním reformám. 

(5) Podpora na reformní závazky by v 

rámci přímého řízení měla mít formu 

financování, které není spojeno s náklady, 

jak je uvedeno v čl. 121 odst. 1 písm. e) 

nařízení (EU) ... [revidovaného finančního 

nařízení]. Částka přidělená na provádění 

strukturálních reforem by měla odpovídat 

povaze a významu reformy a měla by 

doplňovat stávající unijní podporu 

vnitrostátním reformám. K určení závazků 

členských států je nezbytnou podmínkou 

vnitrostátní spolufinancování. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Měl by být definován postup 

stanovování takových závazků, jejich 

obsahu a ustanovení platných pro tuto 

zvláštní formu podpory. 

(6) Není nutné definovat postup 

stanovování takových závazků, jejich 

obsahu a ustanovení platných pro tuto 

zvláštní formu podpory. 

Or. fr 
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Pozměňovací návrh  11 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Aby se umožnilo co nejrychlejší 

uplatňování opatření stanovených v tomto 

nařízení, mělo by toto nařízení vstoupit v 

platnost prvním dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  12 

Mireille D'Ornano 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 by 

proto mělo být odpovídajícím způsobem 

změněno, 

(8) Nařízení (EU) č. 1303/2013 proto 

nemusí být odpovídajícím způsobem 

změněno, 

Or. fr 

Pozměňovací návrh  13 

Jan Huitema 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – pododstavec 2 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 

Čl. 22 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Rozhodnutí členského státu využít 

výkonnostní rezervu zčásti nebo v plné 

výši na podporu strukturálních reforem 

podle odstavce 1a) doprovází návrh na 

přijetí reformních závazků podle článku 

23a a návrh na přerozdělení celé nebo části 

8. Rozhodnutí členského státu využít 

výkonnostní rezervu zčásti nebo v plné 

výši na podporu strukturálních reforem 

podle odstavce 1a) doprovází návrh na 

přijetí reformních závazků podle článku 

23a a návrh na přerozdělení celé nebo části 
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výkonnostní rezervy při předložení žádosti 

o změnu v souladu s čl. 16 odst. 4 a čl. 30 

odst. 3. 

výkonnostní rezervy při předložení žádosti 

o změnu v souladu s čl. 16 odst. 4 a čl. 30 

odst. 3. Podmínkou využití výkonnostní 

rezervy je, že musí být dosaženo milníků 

uvedených v čl. 22 odst. 1a. V důsledku 

toho se obdobně použijí odstavce 3, 4, 5, 6 

a 7. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Jan Huitema 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 

Čl. 23a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členský stát, který se rozhodne 

využít zčásti nebo v plné výši výkonnostní 

rezervu podle čl. 22 odst. 1a) písm. b), 

navrhne Komisi podrobný soubor opatření 

vhodných pro provádění strukturálních 

reforem v souladu s právem Unie. V 

uvedeném návrhu se uvedou reformní 

závazky, jež obsahují milníky a cíle pro 

provádění reformních opatření, a 

harmonogram, který nepřekročí tři roky. 

1. Členský stát, který se rozhodne 

využít zčásti nebo v plné výši výkonnostní 

rezervu podle čl. 22 odst. 1a) písm. b), 

navrhne Evropské fiskální radě podrobný 

soubor opatření vhodných pro provádění 

strukturálních reforem v souladu s právem 

Unie. V uvedeném návrhu se uvedou 

reformní závazky, jež obsahují milníky a 

cíle pro provádění reformních opatření, a 

harmonogram, který nepřekročí tři roky. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Jan Huitema 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 

Čl. 23a – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise provede posouzení návrhu. 

Může předložit připomínky nebo 

2. Evropská fiskální rada provede 

posouzení návrhu. Může předložit 
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požadovat dodatečné informace. Dotčený 

členský stát poskytne požadované 

dodatečné informace a provede revizi 

reformních závazků, pokud je o to 

požádán. 

připomínky nebo požadovat dodatečné 

informace. Dotčený členský stát poskytne 

požadované dodatečné informace a 

provede revizi reformních závazků, pokud 

je o to požádán. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Jan Huitema 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 

Čl. 23a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise přijme prostřednictvím 

prováděcího aktu rozhodnutí, v němž se 

stanoví reformní závazky, které má členský 

stát splnit, a částky přidělené z výkonnostní 

rezervy na jejich podporu. Tato částka 

odpovídá povaze a významu reformy a 

doplňuje další opatření nebo operace 

podporované z fondů Unie. 

3. Evropská fiskální rada přijme 

prostřednictvím prováděcího aktu 

rozhodnutí, v němž se stanoví reformní 

závazky, které má členský stát splnit, a 

částky přidělené z výkonnostní rezervy na 

jejich podporu. Tato částka odpovídá 

povaze a významu reformy a doplňuje 

další opatření nebo operace podporované z 

fondů Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Jan Huitema 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 

Čl. 23a – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Podpora strukturálních reforem ze 

strany členských států podle tohoto článku 

má formu financování, které není spojeno s 

náklady, jak je uvedeno v čl. 121 odst. 1 

písm. e) finančního nařízení, je řízena v 

4. Podpora strukturálních reforem ze 

strany členských států podle tohoto článku 

má formu financování, které není spojeno s 

náklady, jak je uvedeno v čl. 121 odst. 1 

finančního nařízení, je řízena v souladu s 
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souladu s pravidly přímého řízení 

stanovenými v uvedeném nařízení a 

nevyžaduje vnitrostátní spolufinancování. 

Kapitola I hlavy II, jakož i hlavy III až IX 

části druhé tohoto nařízení se nepoužijí. 

pravidly sdíleného řízení stanovenými v 

uvedeném nařízení a vyžaduje povinné 

vnitrostátní spolufinancování. 

Or. en 

 


