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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský
a měnový výbor jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Obecným cílem programu je
zvyšování soudržnosti,
konkurenceschopnosti, produktivity, růstu
a zaměstnanosti. Za tímto účelem by měl
program poskytovat finanční pobídky pro
účely řešení problémů strukturální povahy
a napomáhat posilování správní kapacity
členských států, co se týče jejich institucí a
hospodářských a sociálních odvětví.

(13) Obecným cílem programu je
zvyšování soudržnosti,
konkurenceschopnosti, produktivity, růstu,
sociálního začleňování a zaměstnanosti.
Za tímto účelem by měl program
poskytovat finanční pobídky pro řešení
problémů strukturální povahy a pomáhat
posilovat správní a institucionální
kapacity členských států, co se týče jejich
institucí a hospodářských a sociálních
odvětví.

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k významu boje proti
změně klimatu v souladu se závazky Unie
provádět Pařížskou dohodu a cíli
udržitelného rozvoje OSN přispěje tento
program k začleňování opatření v oblasti
klimatu a k dosažení celkového cíle 25 %
výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů
v oblasti klimatu. Příslušná opatření budou
identifikována během přípravy a provádění
programu a znovu posouzena v souvislosti
s příslušnými hodnoceními a postupy
přezkumu.

(18) Vzhledem k významu boje proti
změně klimatu v souladu se závazky Unie
plnit Pařížskou dohodu a cíle udržitelného
rozvoje OSN přispěje tento program k
začlenění opatření v oblasti klimatu do
všech programů, k dosažení celkového cíle
30% výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů
v oblasti klimatu a k postupnému rušení
dotací na činnosti, které poškozují životní
prostředí. Příslušná opatření budou
identifikována během přípravy a provádění
programu a znovu posouzena v souvislosti
s příslušnými hodnoceními a postupy
přezkumu.
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Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Pokud jde o nástroj pro provádění
reforem, je nezbytné určit druhy reformy,
které by měly být způsobilé pro finanční
podporu. Aby se zajistil jejich příspěvek k
cílům programu, způsobilými reformami
by měly být reformy zaměřené na řešení
výzev vymezených v kontextu evropského
semestru pro koordinaci hospodářských
politik, včetně těch, které byly navrženy na
plnění doporučení pro jednotlivé země.

(19) Pokud jde o nástroj pro provádění
reforem, je nezbytné určit druhy reformy,
které by měly být způsobilé pro finanční
podporu. Aby se zajistil jejich příspěvek k
přechodu na oběhové hospodářství s
nulovými emisemi a k dalším cílům
programu, způsobilými reformami by měly
být reformy zaměřené na řešení výzev
vymezených v kontextu evropského
semestru pro koordinaci hospodářských
politik, včetně těch, které byly navrženy na
plnění doporučení pro jednotlivé země.

Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Pro účely odpovědnosti,
transparentnosti a zviditelnění činnosti
Unie by se s výhradou určitých podmínek,
jejichž cílem je ochrana citlivých
informací, měly plány spolupráce a
podpory poskytnout Evropskému
parlamentu a Radě a Komise by měla
provádět příslušné komunikační činnosti.

(36) Pro účely odpovědnosti,
transparentnosti a zviditelnění činnosti
Unie by se s výhradou určitých podmínek,
jejichž cílem je ochrana citlivých
informací, měly plány spolupráce a
podpory poskytnout Evropskému
parlamentu a Radě a Komise by měla
provádět příslušné komunikační činnosti.
Měla by být zřízena specializovaná
komunikační platforma, která bude
sloužit k předávání informací o technické
podpůrné činnosti a podporovat sdílení
znalostí o osvědčených postupech.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Mělo by být provedeno nezávislé
hodnocení v polovině období zaměřené na
dosahování cílů programu, účinnost
využívání jeho zdrojů a přidanou hodnotu
programu. Nezávislé hodnocení ex post by
dále mělo posoudit dlouhodobý dopad
programu.

(44) Mělo by být provedeno nezávislé
hodnocení v polovině období zaměřené na
dosahování cílů programu, účinnost
využívání jeho zdrojů a přidanou hodnotu
programu. Nezávislé hodnocení ex post by
dále mělo posoudit dlouhodobý dopad
programu a jeho důsledky pro
udržitelnost.

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)
přispívat k řešení problémů
strukturální povahy spojených s
vnitrostátními reformami usilujícími o
zlepšení výkonnosti národního
hospodářství a o podporu odolných
ekonomických a sociálních struktur v
členských státech, čímž se přispěje k
soudržnosti, konkurenceschopnosti,
produktivitě, růstu a zaměstnanosti, a

a)
přispívat k řešení problémů
strukturální povahy spojených s
vnitrostátními reformami usilujícími o
zlepšení výkonnosti národního
hospodářství a o podporu odolných
ekonomických a sociálních struktur v
členských státech, čímž se přispěje k
soudržnosti, konkurenceschopnosti,
produktivitě, udržitelnému růstu,
sociálnímu začlenění, výdělečné činnosti,
při níž jsou dodržována všechna stávající
pracovní práva Unie, a přechodu
k nulovým emisím a oběhovému
hospodářství;

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
aa)
přispívat k ambicióznější sociální,
environmentálně udržitelné a
demokratické Evropě po roce 2020 s vizí
zakotvenou v cílech udržitelného rozvoje a
v evropském pilíři sociálních práv; a

AD\1169728CS.docx

5/9

PE630.621v01-00

CS

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Obecné a specifické cíle uvedené v
článcích 4 a 5 se vztahují na oblasti
politiky týkající se soudržnosti,
konkurenceschopnosti, produktivity,
výzkumu a inovací, inteligentního
a udržitelného růstu podporujícího
začlenění, zaměstnanosti a investic, a
zejména na jednu nebo více z následujících
oblastí:

Obecné a specifické cíle uvedené v
článcích 4 a 5 se vztahují na oblasti
politiky týkající se veřejného zdraví,
životního prostředí, soudržnosti,
konkurenceschopnosti, produktivity,
výzkumu a inovací, inteligentního
a udržitelného růstu podporujícího
začlenění, zaměstnanosti a investic, a
zejména na jednu nebo více z následujících
oblastí:

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)
institucionální reforma a účinná
a funkční veřejná správa a elektronická
veřejná správa orientovaná na služby, a to
případně i prostřednictvím zjednodušení
pravidel, účinný právní stát, reforma
soudního systému a posílení boje proti
podvodům, korupci a praní špinavých
peněz;

b)
institucionální reforma, veřejný
zájem a účinná, funkční a na služby
orientovaná veřejná správa a elektronická
veřejná správa, a to případně i
prostřednictvím zjednodušení pravidel,
účinného právního státu, reformy
soudního systému a posílení boje proti
podvodům, korupci a praní špinavých
peněz a širokého a kvalitního zapojení
občanské společnosti;

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)
politiky pro provádění opatření
v oblasti klimatu, mobilita, podpora
energetické účinnosti a účinného využívání
zdrojů, obnovitelné zdroje energie,
PE630.621v01-00
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e)
politiky pro provádění opatření
v oblasti klimatu, oběhové hospodářství,
čistá mobilita, podpora energetické
účinnosti a účinného využívání zdrojů,
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dosažení energetické diverzifikace a
zajištění energetické bezpečnosti a politiky
pro odvětví zemědělství, rybolovu
a udržitelného rozvoje venkovských oblastí
a

obnovitelné zdroje energie, dosažení
energetické diverzifikace a zajištění
energetické bezpečnosti a politiky pro
odvětví zemědělství, rybolovu
a udržitelného rozvoje venkovských oblastí
a

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
1a.
25 % částky uvedené v odstavci 1
bude převedeno do strukturálních fondů
na podporu regionů s vysokými emisemi
uhlíku, které jsou postiženy přesunem
pracovních míst v důsledku nezbytného
strukturálního přechodu na nízkouhlíkové
hospodářství. Tyto regiony budou mít
přístup k dodatečné podpoře pro cíle
politiky č. 2 EFRR, aby byl usnadněn
spravedlivý přechod. Cílem je pomoci
těmto regionům, zejména regionům, které
již nejsou způsobilé pro podporu z
modernizačního fondu podle směrnice
2003/87/ES1a, podporou přemísťování,
rekvalifikace a zvyšování kvalifikace
pracovníků, vzdělávání a iniciativ
zaměřených na hledání zaměstnání, ale i
vytváření nových pracovních míst, např.
v začínajících podnicích, a to na základě
intenzivního dialogu a koordinace se
sociálními partnery.
__________________
Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003
o vytvoření systému pro obchodování
s povolenkami na emise skleníkových
plynů v Unii a o změně směrnice Rady
96/61/ES (Úř. věst. L 275, 25.10.2003,
s. 32).
1a

AD\1169728CS.docx

7/9

PE630.621v01-00

CS

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO
Název

Zavedení programu na podporu reforem

Referenční údaje

COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD)

Příslušné výbory
Datum oznámení na zasedání

BUDG
14.6.2018

Výbor, který vypracoval stanovisko
Datum oznámení na zasedání

ENVI
14.6.2018

Zpravodaj(ka)
Datum jmenování

Adina-Ioana Vălean
13.9.2018

Článek 55 – Postup společných schůzí
výborů
Datum oznámení na zasedání

5.7.2018

Datum přijetí

20.11.2018

Výsledek konečného hlasování

+:
–:
0:

Členové přítomní při konečném
hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo
Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit CollinLangen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc
Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie
Goddyn, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Karin Kadenbach,
Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Valentinas
Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci,
Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid,
Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga
Wiśniewska

Náhradníci přítomní při konečném
hlasování

Cristian-Silviu Buşoi, Nicola Caputo, Martin Häusling, Gesine
Meissner, Tilly Metz, Ulrike Müller, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při
konečném hlasování

Mercedes Bresso, Innocenzo Leontini, Olle Ludvigsson, Ana Miranda

PE630.621v01-00

CS

ECON
14.6.2018

39
7
1

8/9

AD\1169728CS.docx

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

+

39
ALDE

Catherine Bearder, Gerben Jan Gerbrandy, Valentinas Mazuronis, Gesine Meissner,
Ulrike Müller, Frédérique Ries

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Francesc Gambús,
Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Giovanni La Via, Innocenzo Leontini,
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Adina Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Nessa Childers, Seb
Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo
Paolucci, Gilles Pargneaux, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Ana
Miranda

-

7
ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga
Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn, Julia Reid

0

1
NI

Zoltán Balczó

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se

AD\1169728CS.docx

9/9

PE630.621v01-00

CS

