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Vysvětlivky 

 * Postup konzultace 

 *** Postup souhlasu 

 ***I Řádný legislativní postup (první čtení) 

 ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení) 

 ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení) 

 

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu 

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích 
 

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 

označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 

kurzivou v pravém sloupci. 

 

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 

příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 

týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 

mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 

existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.  

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu 

 

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 

označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 

text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 

Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 

příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 

2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních 

reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(COM(2017)0825), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 175 a čl. 197 odst. 2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-

0433/2017), 

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. 

března 20181, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ..., 2, 

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Rozpočtového výboru a 

Hospodářského a měnového výboru (A8-0000/2018), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí 

jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit; 

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

vnitrostátním parlamentům. 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1)  Program na podporu strukturálních (1)  Program na podporu strukturálních 

                                                 
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
2 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
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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. 

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, 

sociální a územní soudržnosti. Provádění 

institucionálních, správních a prorůstových 

strukturálních reforem a vlastní 

odpovědnost na základě strukturálních 

reforem v zájmu Unie, zejména 

prostřednictvím místních a regionálních 

orgánů a sociálních partnerů, jsou 

odpovídajícími nástroji pro dosažení 

takového vývoje. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

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, sociální a 

územní soudržnosti prostřednictvím 

strukturálních reforem, které jsou v zájmu 

Unie, je klíčové pro úspěšnou účast a 

posílenou konvergenci v hospodářské a 

měnové unii. To je zvláště důležité pro 

členské státy, jejichž měnou není euro, při 

přípravě na vstup do eurozóny. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a)  Smluvní povinnost připravovat se 

na účast v eurozóně se vztahuje na sedm 

členských států, konkrétně se jedná o 

Bulharsko, Česko, Chorvatsko, 

Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. 

Některé z těchto členských států učinily v 

posledních letech jen malý pokrok 

směrem k tomuto cíli, a proto je podpora 

Unie zaměřená na účast v eurozóně stále 

naléhavější. Dánsko a Spojené království 

povinnost zapojit se do eurozóny nemají. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b)  Regionální a místní orgány hrají 

ve strukturálních reformách důležitou 

úlohu a to v míře, která závisí na ústavní 

a administrativní organizaci každého 

členského státu. Je proto vhodné stanovit 

vhodnou úroveň zapojení a konzultace 

regionálních a místních orgánů při 

přípravě a provádění strukturálních 

reforem. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

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, na nichž má Unie 

zájem, v členských státech, jejichž měnou 

není euro, by finanční prostředky přidělené 

na program měly být navýšeny s využitím 

nástroje pružnosti podle nařízení Rady 

(EU, Euratom) č. 1311/2013 1a na 

dostatečnou úroveň, která umožní Unii 

poskytovat podporu, jež splňuje potřeby 

členských států, které o ni žádají. 

 ___________ 

 1a Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 

1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým 

se stanoví víceletý finanční rámec na 

období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20. 12. 

2013, s. 884). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Nařízení (EU) 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 

Obecným cílem programu je přispět k 

institucionálním, správním a strukturálním 

reformám podporujícím růst v členských 

státech a poskytnout evropskou přidanou 

hodnotu v oblastech politik, které se týkají 

kompetencí sdílených mezi Unií a 

členskými státy, na něž se dosud 

nevztahuje žádný program technické 



 

PR\1150251CS.docx 9/11 PE620.791v01-00 

 CS 

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. 

podpory, poskytováním podpory veřejným 

orgánům členských států 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.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

Nařízení (EU) 2017/825 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a)  V čl. 5 odst. 1 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 da)   podporovat účast regionálních a 

místních orgánů a konzultace s nimi při 

přípravě a provádění opatření 

strukturálních reforem, a to v rozsahu, 

který odpovídá pravomocem a 

povinnostem těchto regionálních a 

místních orgánů v rámci ústavního a 

správního uspořádání každého členského 

státu. 

Or. en 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Návrh Komise usiluje o změnu nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního 

přídělu na program na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle. 

Komise se k tomuto kroku rozhodla s ohledem na vysoký počet žádostí členských států o 

financování strukturálních reforem. 

 

Pozměňující akt usiluje zejména o změnu článku 4 týkajícího se cílů programu na podporu 

strukturálních reforem tím, že k cílům programu připojuje podporu příprav na členství v 

eurozóně (v článku jsou přidána slova „což rovněž připraví na účast v eurozóně“). Dále se 

vkládá článek 5a, který umožní financovat opatření a činnosti zaměřené na přípravu členství v 

eurozóně. 

 

Celkový finanční příděl určený na program na podporu strukturálních reforem je dále navýšen 

z 142,8 milionu EUR na 222,8 milionu EUR díky využití nástroje pružnosti ve víceletém 

finančním rámci. Členské státy si budou moci zvolit, zda chtějí program na podporu 

strukturálních reforem ještě doplnit převodem prostředků z rozpočtu na technickou pomoc, 

čímž se celková částka zvýší na přibližně 300 milionů EUR. Nařízení o společných 

ustanoveních tyto převody již umožňuje. 

 

Zpravodajka se domnívá, že se jedná o textově málo rozsáhlou, ale politicky velmi 

významnou úpravu programu na podporu strukturálních reforem. Členy eurozóny je v 

současnosti devatenáct členských států. Smluvní povinnost připravovat se na účast v eurozóně 

se vztahuje na dalších sedm členských států, konkrétně se jedná o Bulharsko, Česko, 

Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. Některé z těchto členských států 

učinily v posledních letech jen malý pokrok směrem k tomuto cíli, a proto je podpora EU 

zaměřená na účast v eurozóně stále naléhavější. Dva členské státy nemají povinnost do 

eurozóny vstoupit z důvodu výjimky vztahující se na přijetí jednotné měny, konkrétně 

Dánsko a Spojené království. Spojené království má jak známo z Evropské unie v roce 2019 

vystoupit. 

 

Zpravodajka se domnívá, že je třeba mít jasnější náhled jak na strukturální reformy, které mají 

být podporovány s využitím prostředků z Fondu soudržnosti, tak na jejich pravděpodobný 

dopad na účinnost prostředků v rámci politiky soudržnosti. Je důležité připomenout, že 

většinu nerovností mezi zeměmi EU v současnosti nepředstavují rozdíly mezi státy, ale 

rozdíly v rámci jednotlivých zemí. Účinná strukturální transformace tedy vyžaduje snahu o 

spolupráci na různých úrovních správy, jež umožní přijímat koordinovanější a integrovanější 

opatření kombinující různé politické přístupy, aby bylo možné řešit různé potřeby a výzvy v 

oblasti územního rozvoje.  Jelikož členské státy své vlastní reformní iniciativy již mají, měl 

by se program zaměřovat na opatření, která nejlépe podpoří doporučení pro jednotlivé země. 

 

Zpravodajka podporuje dva hlavní prvky návrhu, tj. navýšení rozpočtu na program na 

podporu strukturálních reforem a začlenění příprav na členství v eurozóně do cílů programu. 

Počet pozměňovacích návrhů k tomuto návrhu je tedy v této fázi omezený. Cílem těchto 

pozměňovacích návrhů je zdůraznit, že je důležité podporovat přípravy na členství v eurozóně 

a zajistit, aby bylo do projektů strukturálních reforem možné více zapojit regionální a místní 

orgány. 
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