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PR_COD_1amCom 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 

 

 

 



 

PR\1150251SK.docx 3/10 PE620.791v01-00 

 SK 

OBSAH 

strana 

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU ................... 5 

DÔVODOVÁ SPRÁVA .......................................................................................................... 10 

 

 

 



 

PE620.791v01-00 4/10 PR\1150251SK.docx 

SK 



 

PR\1150251SK.docx 5/10 PE620.791v01-00 

 SK 

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 

2017/825 s cieľom zvýšiť finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem 

a upraviť jeho všeobecný cieľ 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0825), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 a článok 197 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 

(C8-0433/2017), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14.marca 

20181, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ..., 2, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre rozpočet 

a Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0000/2018), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 

v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

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 

(1)  Program na podporu štrukturálnych 

reforiem bol vytvorený s cieľom posilniť 

kapacity členských štátov, pokiaľ ide 

                                                 
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku. 



 

PE620.791v01-00 6/10 PR\1150251SK.docx 

SK 

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. 

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, sociálnej a územnej 

súdržnosti. Realizácia inštitucionálnych, 

administratívnych a rast udržiavajúcich 

štrukturálnych reforiem a zodpovednosť 

za štrukturálne reformy, ktoré sú v záujme 

Únie, najmä vďaka miestnym a 

regionálnym orgánom a sociálnym 

partnerom, sú vhodnými prostriedkami na 

dosiahnutie takéhoto rozvoja. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

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, 

sociálnej a územnej súdržnosti 

prostredníctvom štrukturálnych reforiem, 

ktoré sú v záujme Únie, má zásadný 

význam pre úspešnú účasť a posilnenú 

konvergenciu 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. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a)  Pre sedem členských štátov, 

konkrétne pre Bulharsko, Českú 

republiku, Chorvátsko, Maďarsko, 

Poľsko, Rumunsko a Švédsko vyplýva 

zo zmluvy povinnosť pripraviť sa na 

účasť v eurozóne. Niektoré z uvedených 

členských štátov dosiahli v uplynulých 

rokoch v tejto oblasti len malý pokrok, 

a preto má podpora Únie pre účasť 

v eurozóne čoraz väčší význam. Dánsko 

a Spojené kráľovstvo nie sú povinné 

vstúpiť do eurozóny. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5b)  Regionálne a miestne orgány majú 

v štrukturálnych reformách dôležitú 

úlohu, ktorej miera závisí od ústavnej 

a administratívnej štruktúry každého 

členského štátu. Pri príprave 

a vykonávaní štrukturálnych reforiem je 

preto vhodné zabezpečiť primeranú 

úroveň zapojenia regionálnych 

a miestnych orgánov a konzultácií s nimi. 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

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, ktoré sú v záujme 

Únie, v členských štátoch, ktorých menou 

nie je euro, by sa mal využitím nástroja 

flexibility podľa nariadenia Rady (EÚ, 

Euratom) č. 1311/20131a 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. 

 ___________ 

 1a Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 

1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa 

ustanovuje viacročný finančný rámec na 

roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 

20.12.2013, s. 884). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Nariadenie (EÚ) 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 

Všeobecným cieľom programu je prispieť 

k inštitucionálnym, administratívnym a rast 

udržujúcim štrukturálnym reformám 

v členských štátoch a priniesť európsku 

pridanú hodnotu v oblastiach politiky, 

ktoré súvisia so spoločnými právomocami 

Únie a členských štátov, ktorých sa 

netýkajú programy technickej pomoci, 
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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.“ 

tým, že sa verejným orgánom členských 

štátov 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.“  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Nariadenie (EÚ) 2017/825 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a)  V článku 5 ods. 1 sa dopĺňa toto 

písmeno: 

 da)   podporovať zapojenie 

regionálnych a miestnych orgánov 

a konzultáciu s nimi počas prípravy 

a vykonávania opatrení štrukturálnych 

reforiem v rozsahu, ktorý zodpovedá 

právomociam a úlohám týchto 

regionálnych a miestnych orgánov 

v rámci ústavnej a administratívnej 

štruktúry každého členského štátu. 

Or. en 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Komisia sa svojím návrhom na zmenu nariadenia (EÚ) 2017/825 snaží zvýšiť finančné krytie 

programu na podporu štrukturálnych reforiem a upraviť jeho všeobecný cieľ. Rozhodla sa tak 

vzhľadom na vysoký počet žiadostí členských štátov o financovanie štrukturálnych reforiem. 

 

Cieľom pozmeňujúceho aktu je predovšetkým zmena článku 4 o všeobecnom cieli programu 

na podporu štrukturálnych reforiem. V článku 4 sa medzi ciele programu pridáva podpora 

prípravy na členstvo v eurozóne (do článku sa dopĺňajú slová „čo bude takisto znamenať 

prípravu na účasť v eurozóne“). Vkladá sa tiež článok 5a, na základe ktorého bude možné 

financovať akcie a činnosti na prípravu na členstvo v eurozóne. 

 

Okrem toho sa využitím nástroja flexibility vo viacročnom finančnom rámci zvyšuje celkové 

finančné krytie programu na podporu štrukturálnych reforiem zo 142,8 milióna EUR 

na 222,8 milióna EUR. Členské štáty sa budú môcť rozhodnúť, že program na podporu 

štrukturálnych reforiem ďalej doplnia presunom rozpočtových prostriedkov z rozpočtu na 

technickú pomoc, čím sa celková suma zvýši na približne 300 miliónov EUR. Nariadenie 

o spoločných ustanoveniach už takéto presuny umožňuje. 

 

Podľa názoru spravodajkyne ide o veľmi malú textovú úpravu, ktorá však prináša veľmi 

dôležitú politickú zmenu programu na podporu štrukturálnych reforiem. Súčasťou eurozóny je 

už devätnásť členských štátov. Pre sedem členských štátov, konkrétne pre Bulharsko, Českú 

republiku, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko vyplýva zo zmluvy 

povinnosť pripraviť sa na účasť v eurozóne. Niektoré z týchto členských štátov dosiahli 

v uplynulých rokoch v tejto oblasti len malý pokrok, a preto má podpora EÚ pre účasť 

v eurozóne čoraz väčší význam. Dva členské štáty, Dánsko a Spojené kráľovstvo, nie sú 

vzhľadom na ich výnimky z jednotnej meny povinné vstúpiť do eurozóny. Spojené 

kráľovstvo má tiež v roku 2019 vystúpiť z Európskej únie. 

 

Spravodajkyňa považuje za dôležité lepšie objasniť, aké štrukturálne reformy sa majú 

podporovať s využitím financovania z kohéznych fondov a aký je ich pravdepodobný vplyv 

na účinnosť financovania v rámci politiky súdržnosti. Je dôležité pripomenúť, že väčšinu 

nerovností medzi krajinami EÚ v súčasnosti nepredstavujú rozdiely medzi štátmi, ale rozdiely 

v rámci jednotlivých krajín. Na efektívnu štrukturálnu transformáciu je preto potrebné, aby sa 

vlády na rôznych úrovniach zaviazali spolupracovať a uľahčili koordinovanú a integrovanú 

činnosť spájajúcu rozličné politické vstupy, ktorou sa zabezpečí naplnenie rozličných potrieb 

územného rozvoja a riešenie problémov. Vzhľadom na to, že členské štáty už majú svoje 

vlastné reformné iniciatívy, by sa mal program zamerať na opatrenia, ktoré najlepšie podporia 

odporúčania pre jednotlivé krajiny. 

 

Spravodajkyňa podporuje dva hlavné prvky návrhu, ktorými sú zvýšenie rozpočtových 

prostriedkov pre program podpory štrukturálnych reforiem a začlenenie príprav na členstvo v 

eurozóne medzi ciele programu. Počet pozmeňujúcich návrhov je preto v tomto štádiu 

obmedzený. Cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je zdôrazniť význam podpory príprav 

na členstvo v eurozóne a zabezpečiť, aby boli regionálne a miestne orgány vo väčšej miere 

zapojené do projektov štrukturálnych reforiem. 


