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Pozměňovací návrh 73
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu s články 120 a 121 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „Smlouva“) mají členské státy 
směrovat své hospodářské politiky tak, aby 
v rámci hlavních směrů, které určí Rada, 
přispívaly k dosahování cílů Unie. Podle 
článku 148 Smlouvy členské státy 
provádějí politiky zaměstnanosti, které 
zohledňují hlavní zásady zaměstnanosti. 
Koordinace hospodářských politik 
členských států je tedy záležitostí 
společného zájmu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V souladu s články 120 a 121 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „Smlouva“) mají členské státy 
směrovat své hospodářské politiky tak, aby 
v rámci hlavních směrů, které určí Rada, 
přispívaly k dosahování cílů Unie. Podle 
článku 148 Smlouvy členské státy 
provádějí politiky zaměstnanosti, které 
zohledňují hlavní zásady zaměstnanosti. 
Koordinace hospodářských politik 
členských států je tedy záležitostí 
společného zájmu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 175 Smlouvy mimo jiné 
stanoví, že členské státy by měly své 
hospodářské politiky koordinovat tak, aby 
dosahovaly cílů týkajících se hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti uvedených 
v článku 174.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
a sociální vyhlídky na nadcházející roky v 
EU i v celém světě. V Unii vyvstaly nové 
výzvy a priority spojené s krizí, které se 
konkrétně zaměřují na oživení a odolnost. 
Vyžadují rychlou a koordinovanou reakci 
ze strany Unie, díky níž bude možné čelit 
sociálním a hospodářským důsledkům pro 
členské státy a zmírnit sociální a 
hospodářské dopady. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize z roku 2008 ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných a udržitelných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich účinky. Zároveň 



AM\1212336CS.docx 5/178 PE657.172v01-00

CS

strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

jasně naznačují, že je třeba rychle a 
soudržně reagovat na významné vnější 
otřesy, které vyžadují připravenost 
zdravotnických systémů, základních 
veřejných služeb a klíčových veřejných 
sektorů, jakož i existenci účinných 
mechanismů sociální ochrany. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik 
a společností a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky a společnosti vrátily na cestu 
spravedlivého, inkluzivního a udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii, které se 
ještě zhoršily v důsledku pandemie.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 a také zablokování 
ekonomiky změnilo hospodářské vyhlídky 
na nadcházející roky v EU i v celém světě. 
V Unii vyvstaly nové priority spojené s 
krizí, které se konkrétně zaměřují na 
oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci členských států, 
díky níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům nepomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky.
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posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Tato zdravotní 
krize rovněž poukázala na kritický 
nedostatek veřejných investic a 
infrastruktury v členských státech. Tento 
nástroj by měl umožnit opětovné zaměření 
našeho hospodářského modelu na blaho 
evropských občanů a na sociální a 
environmentální cíle. Jeho cílem musí být 
udržitelné oživení vedoucí k investicím, 
které pomohou posílit hospodářskou, 
územní, environmentální a sociální 
soudržnost, stimulovat veřejné investice a 
vytvořit podmínky pro vysokou míru 
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zaměstnanosti a snížení nerovností v Unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné v členských státech čelit 
hospodářským důsledkům a důsledkům 
pro veřejné zdraví a zmírnit sociální a 
environmentální dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice, díky kterým jsou naše 
ekonomiky a společnosti udržitelnější a 
odolnější proto budou nezbytné k tomu, 
aby se ekonomiky a společnosti vrátily na 
cestu udržitelného oživení a aby překonaly 
hospodářské, sociální a územní rozdíly v 
Unii. Hlavními zásadami oživení by měly 
být závazky Unie v rámci Pařížské dohody 
o klimatu, cílů udržitelného rozvoje OSN, 
evropského pilíře sociálních práv a Zelené 
dohody pro Evropu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
a rozpočtové vyhlídky na nadcházející roky 
v EU i v celém světě. V Unii vyvstaly nové 
priority spojené s krizí, které se konkrétně 
zaměřují na oživení a odolnost. Vyžadují 
rychlou a koordinovanou reakci ze strany 
Unie, díky níž bude možné čelit 
hospodářským a finančním důsledkům pro 
členské státy a zmírnit sociální a 
hospodářské dopady. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných 
a odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich účinky. 
Udržitelné reformy a udržitelné veřejné i 
soukromé investice zaměřené na růst a 
řešení strukturálních nedostatků ekonomik 
a posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení, aby překonaly hospodářské, 
sociální, zdravotní a územní rozdíly v Unii 
a tím zabránily ještě většímu zvětšování 
rozdílů mezi členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost v sociální, 
environmentální a hospodářské oblasti. 
Vyžadují rychlou a koordinovanou reakci 
ze strany Unie, díky níž bude možné čelit 
sociálním a hospodářským důsledkům pro 
členské státy a zmírnit sociální a 
hospodářské dopady. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných 
a odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich 
účinky. Udržitelné a sociálně inkluzivní 
reformy a investice zaměřené na reakci na 
nové výzvy, růst a řešení strukturálních 
nedostatků ekonomik a posílení jejich 
odolnosti proto budou nezbytné k tomu, 
aby se ekonomiky a společnosti vrátily na 
cestu udržitelného oživení a aby překonaly 
hospodářské, sociální a územní rozdíly v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Alfred Sant

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
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koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti sociálně a 
environmentálně přijatelným způsobem 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky a společnosti vrátily na cestu 
udržitelného oživení a aby překonaly 
hospodářské, sociální a územní rozdíly v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 

(3) Vnitrostátní a regionální omezení 
volného pohybu osob v návaznosti na 
pandemii COVID-19 v první polovině 
roku 2020 změnilo hospodářské vyhlídky 
na nadcházející roky v EU i v celém světě. 
V Unii vyvstaly nové priority spojené s 
krizí, které se konkrétně zaměřují na 
oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných, solventních a odolných 
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strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných spravedlivých 
ekonomických a sociálních strukturách 
členským státům pomáhá účinněji reagovat 
na otřesy a rychleji překonávat jejich 
účinky. Reformy a investice zaměřené na 
růst a řešení strukturálních nedostatků 
ekonomik, posílení jejich odolnosti a 
snížení jejich závislosti na dluhovém 
financování proto budou nezbytné k tomu, 
aby se ekonomiky a společnosti vrátily 
cestu udržitelného oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách a také na dostatečných 
fiskálních rezervách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich účinky. Reformy 
a investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
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sociální a územní rozdíly v Unii. oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Reformy a 
investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Vyžadují rychlou a 
koordinovanou reakci ze strany Unie, díky 
níž bude možné čelit hospodářským 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
územní, sociální a hospodářské dopady. 
Současná pandemie COVID-19 a také 
předchozí hospodářská a finanční krize 
ukazují, že budování silných a odolných 
ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich účinky. Reformy 
a investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ekologická a spravedlivá 
transformace musí být ústředním prvkem 
oživení Unie a Zelené dohody pro Evropu, 
neboť musí být realizována nová strategie 
růstu. V této souvislosti je zásadní 
pokračovat ve vytváření ekonomiky 
založené na dobrých životních 
podmínkách, a to propojením 
konvergence hospodářství, hospodářského 
a sociálního pokroku pro lidi a 
udržitelného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

(4) Na úrovni Unie je v rámci pro 
určení priorit vnitrostátních reforem v 
ekonomických a sociálních oblastech 
politik a sledování jejich provádění 
nejdůležitější evropský semestr pro 
koordinaci hospodářských politik. 
Evropský parlament uvedl, že sociálně 
odpovědné reformy v kontextu evropského 
semestru musí být založené na solidaritě, 
integraci, sociální spravedlnosti a 
spravedlivém rozdělování bohatství a 
příjmů, čímž bude vytvořen model, jenž 
zajistí rovnost, rovné příležitosti a sociální 
ochranu, bude chránit zranitelné skupiny 
a zlepšovat životní úroveň všech občanů, 
což jsou klíčové zásady evropského pilíře 
sociálních práv. Zvláštní pozornost je 
třeba věnovat rovnosti žen a mužů, neboť 
ženy byly hospodářskými důsledky 
koronavirové krize obzvláště zasaženy, jak 
zdůraznily agentury EU, jako je Evropský 
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institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) a 
Společné výzkumné středisko (JRC). Na 
podporu těchto reformních priorit 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie jsou předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat priority, jež mají být 
podpořeny vnitrostátními finančními 
prostředky a/nebo prostředky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik nově zaměřený na zásady Zelené 
dohody pro Evropu, evropského pilíře 
sociálních práv a cílů udržitelného 
rozvoje. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů. Z 
dlouhodobého hlediska musí semestr brát 
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v potaz, že potenciální rozvoj 
ekonomických aktivit závisí zejména na 
schopnosti zvládnout změnu klimatu a 
chránit životní prostředí mnohem více než 
na krátkodobých přínosech z 
konkurenceschopnosti. Reformy zavedené 
v rámci evropského semestru musí 
zohledňovat dlouhodobé sociální, 
klimatické a environmentální důsledky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. V současné době však musí být 
Zelená dohoda pro Evropu, cíle 
udržitelného rozvoje a evropský pilíř 
sociálních práv vodítkem pro hospodářské 
oživení, které by mělo být v souladu se 
zásadami solidarity a sociální 
spravedlnosti. V tomto smyslu musí být 
úsilí o řešení hospodářského poklesu 
založeno na značné míře přerozdělování 
bohatství, aby se zajistilo, že náklady krize 
neponesou pouze nejzranitelnější sociální 
skupiny, jak tomu bylo v minulosti. Na 
podporu těchto reformních priorit 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie jsou předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat priority, jež mají být 
podpořeny vnitrostátními finančními 
prostředky a/nebo prostředky Unie. Tyto 
strategie by také měly sloužit k 
soudržnému využívání finančních 
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prostředků Unie a k maximalizaci přidané 
hodnoty finanční podpory, především 
podpory poskytované z programů 
financovaných Unií v rámci evropských 
strukturálních fondů a fondů soudržnosti a 
z jiných programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

(4) Členské státy by měly vypracovat 
své vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Tyto strategie by také měly 
sloužit k soudržnému využívání finančních 
prostředků Unie a k maximalizaci přidané 
hodnoty finanční podpory, především 
podpory poskytované z programů 
financovaných Unií v rámci evropských 
strukturálních fondů a fondů soudržnosti a 
z jiných programů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení



AM\1212336CS.docx 17/178 PE657.172v01-00

CS

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

(4) Na úrovni Unie a spolu s různými 
závazky Evropské unie, jako je provádění 
cílů udržitelného rozvoje OSN, 
evropského pilíře sociálních práv a cílů 
EU v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti, je jedním z rámců pro určení 
výzev a sledování toho, jak členské státy 
na tyto výzvy reagují, evropský semestr pro 
koordinaci hospodářských politik. Na 
podporu těchto priorit vypracovávají 
členské státy své vlastní vnitrostátní 
víceleté investiční strategie. Uvedené 
strategie jsou předkládány souběžně s 
každoročními národními programy reforem 
jakožto prostředek, jak vymezit a 
koordinovat priority, jež mají být 
podpořeny vnitrostátními finančními 
prostředky a/nebo prostředky Unie. Tyto 
strategie by také měly sloužit k 
soudržnému využívání finančních 
prostředků Unie a k maximalizaci přidané 
hodnoty finanční podpory, především 
podpory poskytované z programů 
financovaných Unií v rámci evropských 
strukturálních fondů a fondů soudržnosti a 
z jiných programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 

(4) Vnitrostátní víceleté investiční 
strategie jsou předkládány souběžně s 
každoročními národními programy reforem 
jakožto prostředek, jak vymezit a 
koordinovat priority, jež mají být 
podpořeny vnitrostátními finančními 
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vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

prostředky a/nebo prostředky Unie. Tyto 
strategie by také měly sloužit k 
soudržnému využívání finančních 
prostředků Unie a k maximalizaci přidané 
hodnoty finanční podpory, především 
podpory poskytované z programů 
financovaných Unií v rámci evropských 
strukturálních fondů a fondů soudržnosti a 
z jiných programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie s hlavním cílem rozvíjet 
konkurenceschopná 
hospodářství. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
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soudržnosti a z jiných programů. evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

Or. es

Pozměňovací návrh 94
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

(4) Na úrovni Unie se za rámec pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění považuje 
evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik. Současná 
pandemie COVID-19 a předchozí 
hospodářská a finanční krize z roku 2008 
však ukázaly, že v souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu, Pařížskou dohodou, 
cíli udržitelného rozvoje a evropským 
pilířem sociálních práv je třeba zrušit 
Pakt o růstu a stabilitě a nahradit jej 
Paktem o udržitelném rozvoji a 
zaměstnanosti, který podpoří spravedlivý, 
inkluzivní a udržitelný růst, kvalitní 
pracovní místa a ochranu životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Za účelem prohloubení 
hospodářské a měnové unie a zlepšení její 
demokratické odpovědnosti by měl být 
zřízen post evropského ministra 
hospodářství a financí, jak je stanoveno ve 
sdělení Komise ze dne 6. prosince 2017 
„Evropský ministr hospodářství a financí“ 
a v usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 16. února 2017 o zlepšení fungování 
Evropské unie využitím potenciálu 
Lisabonské smlouvy. Evropský ministr 
hospodářství a financí by byl členem 
Komise a předsedal by Euroskupině a 
Radě guvernérů Evropského mechanismu 
stability. Byl by odpovědný Evropskému 
parlamentu, a to jak pokud jde o formát 
eurozóny, tak o rozšířený formát. 
Evropský ministr hospodářství a financí 
by hrál aktivní úlohu při dohledu, 
sledování a hodnocení technické podpory 
pro členské státy, jejichž měnou je euro.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/82515 byl 
zřízen program na podporu strukturálních 
reforem na období 2017–2020 s rozpočtem 
142 800 000 EUR. Tento program byl 
zaveden s cílem posílit kapacitu členských 
států pro přípravu a provádění správních 
a strukturálních reforem zaměřených na 
udržení růstu, mimo jiné prostřednictvím 
pomoci vedoucí k účinnému a účelnému 
využívání finančních prostředků Unie. 
Technickou podporu v rámci uvedeného 
programu poskytuje Komise na žádost 

vypouští se
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členského státu a tato podpora může 
pokrývat širokou škálu oblastí politik. 
Toto nařízení je koncipováno jako 
pokračování tohoto programu, který je 
členskými státy kladně vnímán.
_________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/825 ze dne 17. května 
2017 o zavedení programu na podporu 
strukturálních reforem na období 2017–
2020 a o změně nařízení (EU) č. 
1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (Úř. věst. 
L 129, 19.5.2017, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/82515 byl zřízen 
program na podporu strukturálních reforem 
na období 2017–2020 s rozpočtem 
142 800 000 EUR. Tento program byl 
zaveden s cílem posílit kapacitu členských 
států pro přípravu a provádění správních a 
strukturálních reforem zaměřených na 
udržení růstu, mimo jiné prostřednictvím 
pomoci vedoucí k účinnému a účelnému 
využívání finančních prostředků Unie. 
Technickou podporu v rámci uvedeného 
programu poskytuje Komise na žádost 
členského státu a tato podpora může 
pokrývat širokou škálu oblastí politik. Toto 
nařízení je koncipováno jako pokračování 
tohoto programu, který je členskými státy 
kladně vnímán.

(5) Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/82515 byl zřízen 
program na podporu strukturálních reforem 
na období 2017–2020 s rozpočtem 
142 800 000 EUR. Tento program byl 
zaveden s cílem posílit kapacitu členských 
států pro přípravu a provádění správních a 
strukturálních reforem zaměřených na 
udržení růstu, mimo jiné prostřednictvím 
pomoci vedoucí k účinnému a účelnému 
využívání finančních prostředků Unie. 
Technickou podporu v rámci uvedeného 
programu poskytuje Komise na žádost 
členského státu a tato podpora může 
pokrývat širokou škálu oblastí politik. Toto 
nařízení je koncipováno jako pokračování 
tohoto programu, který je členskými státy 
kladně vnímán, a současně začleňuje 
potřebná zlepšení a úpravy.

_________________ _________________
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15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/825 ze dne 17. května 2017 o 
zavedení programu na podporu 
strukturálních reforem na období 2017–
2020 a o změně nařízení (EU) č. 
1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (Úř. věst. 
L 129, 19.5.2017, s. 1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/825 ze dne 17. května 2017 o 
zavedení programu na podporu 
strukturálních reforem na období 2017–
2020 a o změně nařízení (EU) č. 
1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (Úř. věst. 
L 129, 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem.

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by posiloval 
podporu pro členské státy při provádění 
reforem a investic. Nástroj pro technickou 
podporu by měl hrát klíčovou úlohu pro 
podporu členských států při návrhu a 
realizaci jejich plánů na podporu oživení 
a odolnosti v souladu s nařízením 
o zřízení facility na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
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tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem.

tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem a také podporoval naléhavé 
provádění vnitrostátních plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
dočasné facility na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem.

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem, přičemž je třeba poznamenat, že 
vzhledem k naléhavé povaze návrhu 
nebylo provedeno žádné nové posouzení 
dopadů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 
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technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem.

technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem a investic, které prosazují 
spravedlivý, inkluzivní a udržitelný růst 
a hospodářskou, sociální a územní 
konvergenci.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem.

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem.

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto toto nařízení 
zřídilo posílený nástroj pro technickou 
podporu, který by dále podporoval členské 
státy při provádění reforem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění Zelené 
dohody pro Evropu, Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
nástroj pro technickou podporu 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a k 
dosažení celkového cíle alespoň 30 % 
výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů 
v oblasti klimatu a nejméně 10 % 
podpůrných cílů v oblasti biologické 
rozmanitosti. Kromě toho by vzhledem k 
závazku Unie provádět evropský pilíř 
sociálních práv měl nástroj pro 
technickou podporu přispívat k provádění 
sociálně odpovědných reforem založených 
na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti a spravedlivém rozdělení 
bohatství s cílem zajistit rovnost, začlenění 
a sociální ochranu, chránit zranitelné 
skupiny, vytvářet kvalitní pracovní místa a 
zlepšovat životní podmínky všech občanů. 
Příslušná opatření by měla být 
identifikována během přípravy a provádění 
nástroje a přehodnocována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů. Měla 
by řešit rovněž širší environmentální a 
sociální výzvy v Unii, včetně ochrany 
přírodního kapitálu a podpory přechodu ke 
spravedlivému, inkluzivnímu, 
udržitelnému a odolnému oběhovému 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii udržitelného růstu 
a k realizaci závazků Unie za účelem 
provádění Pařížské dohody, evropského 
pilíře sociálních práv a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 30 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu a 10 % na 
podporu cílů v oblasti biologické 
rozmanitosti. Nástroj pro technickou 
podporu by měl rovněž přispět k 
naplňování závazků Unie a členských 
států v rámci evropského pilíře sociálních 
práv. Příslušná opatření by měla být 
identifikována během přípravy a provádění 
nástroje a přehodnocována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů. Měla 
by řešit rovněž širší environmentální a 
sociální výzvy v Unii, včetně biologické 
rozmanitosti a ochrany přírodního kapitálu 
a podpory oběhového hospodářství, a být 
též v souladu s Agendou pro udržitelný 
rozvoj 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 

(7) Vědomí naléhavosti vyplývající z 
krize COVID-19 vyžaduje, aby Unie 
odložila Zelenou dohodu pro Evropu 
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Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování 
opatření v oblasti klimatu a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. 
Příslušná opatření by měla být 
identifikována během přípravy a provádění 
nástroje a přehodnocována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů. Měla 
by řešit rovněž širší environmentální a 
sociální výzvy v Unii, včetně ochrany 
přírodního kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

jakožto strategii růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN do doby, 
než bude vyřešena zdravotní krize a viru 
vymýcen. Příslušná opatření by měla být 
identifikována během přípravy a provádění 
nástroje a přehodnocována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů a měla by zároveň 
začleňovat klíčové ukazatele výkonu, 
výsledky a dopady, které budou pravidelně 
shromažďovány, včetně cílových hodnot, 
jichž má být dosaženo. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
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Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 30 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu a 10 % 
rozpočtu Unie na podporu cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti. Příslušná opatření 
by měla být identifikována během přípravy 
a provádění nástroje a přehodnocována v 
rámci příslušných hodnocení a přezkumů. 
Měla by řešit rovněž širší environmentální 
a sociální výzvy v Unii, včetně ochrany 
přírodního kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
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závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody, evropského pilíře 
sociálních práv a cílů udržitelného rozvoje 
OSN přispěje nástroj pro technickou 
podporu k začleňování opatření v oblasti 
klimatu a k dosažení celkového cíle 25 % 
výdajů z rozpočtu EU na podporu cílů 
v oblasti klimatu. Příslušná opatření by 
měla být identifikována během přípravy 
a provádění nástroje a přehodnocována v 
rámci příslušných hodnocení a přezkumů. 
Měla by řešit rovněž širší environmentální 
a sociální výzvy v Unii, včetně ochrany 
přírodního kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto příspěvku k  strategii růstu 
a k realizaci závazků Unie za účelem 
provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje nástroj 
pro technickou podporu k začleňování 
opatření v oblasti klimatu a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodních 
zdrojů a prosazování energetické 
transformace, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu. Příslušná opatření by 
měla být identifikována během přípravy 
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podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

a provádění nástroje a přehodnocována v 
rámci příslušných hodnocení a přezkumů. 
Měla by řešit rovněž širší environmentální 
a sociální výzvy v Unii, včetně ochrany 
přírodního kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030, 
přičemž by měla zohlednit cíle růstu a 
pakt o stabilitě.

Or. es

Pozměňovací návrh 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu a k realizaci závazků Unie za 
účelem provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje nástroj 
pro technickou podporu k začleňování 
opatření v oblasti klimatu a k dosažení 
celkového cíle 30% výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Příslušná 
opatření by měla být identifikována během 
přípravy a provádění nástroje 
a přehodnocována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumů. Měla by řešit 
rovněž širší environmentální a sociální 
výzvy a výzvy v oblasti digitalizace v Unii, 
včetně ochrany přírodního kapitálu a 
podpory oběhového hospodářství, a být též 
v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 
2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Nástroj pro technickou podporu, 
který potvrzuje důležitost digitalizace Unie 
ve všech oblastech hospodářství a 
společnosti, by měl podpořit členské státy 
při provádění digitálního oživení 
a transformace prostřednictvím reforem a 
investic do digitální infrastruktury a 
dovedností a řešení pro elektronickou 
veřejnou správu, jež přispějí k cíli 
vytvoření jednotného digitálního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl posilovat právní kapacitu členských 
států a regionálních a místních orgánů, 
pokud jde o jejich instituce, veřejnou 
správu a hospodářské a sociální odvětví, a 
měl by pomáhat vnitrostátním, 
regionálním a místním orgánům při jejich 
úsilí o navrhování, rozvoj a provádění 
reforem Dále by měl napomáhat 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provádění reforem 
a investic, které podpoří udržitelné a 
spravedlivé hospodářské, sociální 
a genderově vyvážené oživení po pandemii 
COVID-19. Za tímto účelem by měl 
podporovat posilování správní kapacity 
členských států při provádění práva Unie, 
pokud jde o výzvy, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.
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Or. en

Pozměňovací návrh 116
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie a regionálnímu 
rozvoji tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provádění reforem 
a investic nezbytných pro dosažení 
hospodářského a sociálního oživení, 
odolnosti a konvergence spravedlivým a 
inkluzivním způsobem. Za tímto účelem 
by měl podporovat posilování správní 
kapacity členských států při provádění 
práva Unie, pokud jde o výzvy, jimž čelí 
instituce, řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví, jakož i 
hlavní priority a cíle, jako je Zelená 
dohoda pro Evropu, Pařížská dohoda, 
zásada „vážně nepoškozovat“, cíle 
udržitelného rozvoje, evropský pilíř 
sociálních práv, digitální transformace a 
inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl podpořit úsilí členských o provádění 
reforem nezbytných pro dosažení 
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podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

hospodářského a sociálního oživení, 
odolnosti a konvergence za úplného 
respektování státní svrchovanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, konkurenceschopnosti, odolnosti 
a konvergence. Za tímto účelem by měl 
podporovat posilování správní kapacity 
členských států za účelem zlepšení 
pozornosti věnované potřebám občanů a 
provádět právo Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Or. es

Pozměňovací návrh 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl podporovat členské státy při provádění 
reforem v zájmu dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a 
konvergence. Za tímto účelem by měl 
posílit  správní kapacitu členských států 
při provádění veškerých opatření 
schválených na vnitrostátní úrovni pro 
podporu oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Alfred Sant

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění na míru přizpůsobených 
reforem nezbytných pro dosažení 
hospodářského a sociálního oživení, 
odolnosti a konvergence směrem k vyšší 
úrovni. Za tímto účelem by měl 
podporovat posilování správní kapacity 
členských států při provádění práva Unie, 
pokud jde o výzvy, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty a veřejná 
správa na regionální i místní úrovni a 
rovněž hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
institucionální a správní kapacity 
členských států při provádění práva Unie, 
pokud jde o výzvy, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
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Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, konkurenceschopnosti, odolnosti 
a konvergence. Za tímto účelem by měl 
podporovat posilování správní kapacity 
členských států při provádění práva Unie, 
pokud jde o výzvy, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem a investic pro dosažení 
hospodářského a sociálního oživení, 
odolnosti a spravedlivé konvergence. Za 
tímto účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti v  členských státech o 
provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a konvergence. Za tímto 
účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

Ačkoli se tyto hospodářské změny dosti 
často mění svou povahou a potřebují celý 
společenský a podnikatelský ekosystém na 
podporu změny, je nezbytné, aby členské 
státy usnadnily nový druh partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
„projektových jeslí“, kde je možné 
sdružovat a podnikat podnikatelské 
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iniciativy, které se vzájemně podpoří ve 
vytváření životaschopných obchodních 
modelů a iniciativ ke splnění cílů Zelené 
dohody a transformace spojené s 
klimatem. K financování těchto iniciativ 
lze využít nástroj pro technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem a investic a především příprava, 
provádění, přezkum a zlepšování 
vnitrostátních plánů na podporu oživení a 
odolnosti v souladu s nařízením, jímž se 
zřizuje facilita na podporu oživení a 
odolnosti, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Alfred Sant

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění na 
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reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

míru přizpůsobených reforem, mimo jiné 
případně prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a podpory digitalizace a 
účinnějšího a účelnějšího řízení lidských 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům při zvyšování 
přidané hodnoty nástroje, která se má 
projevit případ od případu, v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by mělo být 
poskytování grantů členským státům, 
které by využívaly na podporu své 
vnitrostátní veřejné správy v úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
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účelnějšího řízení lidských zdrojů. výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik, a upřednostňovat 
přitom digitální a interoperabilní přístupy, 
a účinnějšího a účelnějšího řízení lidských 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, zejména 
zajištěním vhodných postupů a metodik 
odborníkům a účinnějšího a účelnějšího 
řízení lidských zdrojů.
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Or. en

Pozměňovací návrh 133
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
udržitelných reforem a investic, mimo jiné 
prostřednictvím výměny osvědčených 
postupů, vhodných postupů a metodik a 
účinnějšího a účelnějšího řízení lidských 
zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

(9) Konkrétním cílem nástroje pro 
technickou podporu by měla být pomoc 
vnitrostátním orgánům v jejich úsilí o 
navrhování, vypracovávání a provádění 
udržitelných reforem, mimo jiné 
prostřednictvím výměny osvědčených 
postupů, vhodných postupů a metodik a 
účinnějšího a účelnějšího řízení lidských 
zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, za předpokladu, že se 
prokáže zásada subsidiarity, podle níž 
nelze cílů uspokojivě dosáhnout na úrovni 
samotných členských států a kde zásah 
Unie může přinést v porovnání s 
opatřením na úrovni členského přidanou 
hodnotu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
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členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci. Tyto reformy by 
neměly podléhat zúčtování výdajů podle 
Paktu o stabilitě a růstu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením, podporou aktivního 
stárnutí a také s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, civilní ochranou, 
azylovou, migrační a příhraniční 
politikou. Zvláštní důraz by měl být kladen 
na opatření, která podporují zelenou a 
digitální transformaci.
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Or. en

Pozměňovací návrh 138
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

(10) V rámci pomoci členským státům 
při vytváření, rozvoji a provádění reforem 
a investic ve všech klíčových 
hospodářských a společenských oblastech 
by měla technickou podporu i nadále 
poskytovat Komise na žádost členského 
státu, a to v široké škále oblastí politiky, 
včetně oblastí souvisejících s řízením 
veřejných financí a aktiv, institucionální a 
správní reformou, podnikatelským 
prostředím, finančním sektorem, trhy s 
produkty, službami a pracovní silou, 
vzděláváním a odbornou přípravou, 
udržitelným rozvojem, energetikou a 
klimatem, veřejným zdravotnictvím a péčí 
o děti, bydlení, sociální infrastrukturou a 
sociálním zabezpečením. Zvláštní důraz by 
měl být kladen na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
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nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, rekvalifikací a zvyšováním 
kvalifikací pracovníků, politikami pro děti 
a mladé lidi, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím, sociální 
infrastrukturou a sociálním zabezpečením. 
Zvláštní důraz by měl být kladen na 
opatření, která podporují zelenou a 
digitální transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci.

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením.

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky souvisejících s udržitelným 
rozvojem, bojem proti chudobě a 
nerovnosti a sociálním zabezpečením, 
včetně oblastí souvisejících s řízením 
veřejných financí a aktiv, institucionální a 
správní reformou, podnikatelským 
prostředím, finančním sektorem, trhy s 
produkty, službami a pracovní silou, 
vzděláváním a odbornou přípravou a 
veřejným zdravím. Zvláštní důraz by měl 
být kladen na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Alfred Sant

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
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institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
opětovným nastartováním cestovního 
ruchu, veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením a vytvářením „projektových 
jeslí“. Zvláštní důraz by měl být kladen na 
opatření, která podporují zelenou a 
digitální transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a digitální transformaci.

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením. Zvláštní důraz by měl být 
kladen na opatření, která podporují zelenou 
a otevřenou digitální transformaci.

Or. en

Odůvodnění

Otevřenou digitální transformací se rozumí myšlenka, že opatření financovaná z facility na 
podporu oživení a odolnosti by měla přispívat k otevřeným řešením, jejichž software a 
hardware budou k dispozici pro ověřování a zkoumání všemi. Na rozdíl od vlastních řešení to 
zvýší inovace a transparentnost.

Pozměňovací návrh 145
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Mají-li reformy získat širokou 
podporu, měly by členské státy, které 
chtějí čerpat výhody programu, být 
povinny v rámci postupu vypracování 
návrhů balíčků konzultovat příslušné 
zúčastněné strany, jako jsou místní a 
regionální orgány, hospodářští a sociální 
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partneři a občanská společnost, a to v 
souladu s příslušnými ustanoveními 
nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 240/20141a, jakož i s 
vnitrostátními parlamenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Toto nařízení stanoví finanční 
krytí nástroje pro technickou podporu, 
které má představovat hlavní referenční 
částku ve smyslu interinstitucionální 
dohody o rozpočtové kázni, spolupráci v 
rozpočtových záležitostech a řádném 
finančním řízení16 pro Evropský 
parlament a Radu během ročního 
rozpočtového procesu.

vypouští se

_________________
16 Interinstitucionální dohoda mezi 
Evropským parlamentem, Radou 
Evropské unie a Evropskou komisí o 
zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016 (Úř. věst. L 123, 
12.5.2016, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Aby bylo dosaženo cílů 
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stanovených v tomto nařízení, mělo by být 
finanční krytí přidělováno postupně. V 
první fázi, která potrvá dvacet měsíců, by 
měla být členským státům dána k dispozici 
polovina celkového finančního krytí, 
během níž by mohly obdržet až maximální 
výši svého přídělu. Ve druhé fázi by 
částka, která dosud nebyla přidělena, 
měla být přidělena nad rámec zbývajícího 
finančního krytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby bylo možno vyhovět 
dodatečným potřebám v rámci nástroje 
pro technickou podporu, měly by mít 
členské státy v souladu s příslušným 
postupem možnost převést do rozpočtu 
uvedeného nástroje zdroje programované 
v rámci sdíleného řízení z fondů Unie. 
Převedené zdroje by měly být čerpány v 
souladu s pravidly tohoto nástroje a měly 
by být použity výhradně ve prospěch 
dotčeného členského státu. Komise by 
měla dotčenému členskému státu 
poskytnout zpětnou vazbu ohledně využití 
doplňkových dobrovolných příspěvků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby bylo možno vyhovět 
dodatečným potřebám v rámci nástroje pro 
technickou podporu, měly by mít členské 
státy v souladu s příslušným postupem 
možnost převést do rozpočtu uvedeného 
nástroje zdroje programované v rámci 
sdíleného řízení z fondů Unie. Převedené 
zdroje by měly být čerpány v souladu s 
pravidly tohoto nástroje a měly by být 
použity výhradně ve prospěch dotčeného 
členského státu. Komise by měla 
dotčenému členskému státu poskytnout 
zpětnou vazbu ohledně využití 
doplňkových dobrovolných příspěvků.

(12) Aby bylo možno vyhovět 
dodatečným potřebám v rámci nástroje pro 
technickou podporu, měly by mít členské 
státy v souladu s příslušným postupem 
možnost převést do rozpočtu uvedeného 
nástroje zdroje programované v rámci 
sdíleného řízení z fondů Unie. Tyto 
převody rozpočtu by měly být omezeny na 
2 % finančních prostředků, které lze 
přičíst dotčenému členskému státu v 
rámci programů sdíleného řízení v období 
2021-2027. Převedené zdroje by měly být 
čerpány v souladu s pravidly tohoto 
nástroje a měly by být použity výhradně ve 
prospěch dotčeného členského státu. 
Komise by měla dotčenému členskému 
státu poskytnout zpětnou vazbu ohledně 
využití doplňkových dobrovolných 
příspěvků.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Aby bylo možno vyhovět 
dodatečným potřebám v rámci nástroje 
pro technickou podporu, měly by mít 
členské státy v souladu s příslušným 
postupem možnost převést do rozpočtu 
uvedeného nástroje zdroje programované 
v rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti. Převedené zdroje by měly být 
čerpány v souladu s pravidly tohoto 
nástroje a měly by být použity výhradně ve 
prospěch dotčeného členského státu. 
Komise by měla dotčenému členskému 
státu poskytnout zpětnou vazbu ohledně 
využití doplňkových dobrovolných 
příspěvků. Tyto dodatečné zdroje by měly 
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být použity podle pravidel a pro účely 
nástroje pro technickou podporu v 
souladu s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vzhledem k mimořádným 
okolnostem vyplývajícím z důsledků 
pandemie COVID-19 by příslušná 
opatření měla být zahájena od 1. února 
2020 a měla by být způsobilá pro 
financování v rámci nástroje za 
předpokladu, že sledují cíle stanovené v 
tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nástroj pro technickou podporu by 
měl být poskytován na požádání, aby 
podporoval provádění reforem 
uskutečňovaných z podnětu členských 
států, reforem souvisejících s procesy 
správy ekonomických záležitostí nebo 
opatřeními týkajícími se provádění práva 
Unie a reforem souvisejících s prováděním 
ekonomických ozdravných programů. 
Rovněž by měl poskytovat technickou 
podporu při přípravě a provádění plánů na 
podporu oživení, které mají být provedeny 

(13) Nástroj pro technickou podporu by 
měl být poskytován na požádání, aby 
podporoval provádění reforem 
uskutečňovaných z podnětu členských 
států, reforem souvisejících s procesy 
správy ekonomických záležitostí nebo 
opatřeními týkajícími se provádění práva 
Unie a reforem souvisejících s prováděním 
ekonomických ozdravných programů. 
Rovněž by měl poskytovat technickou 
podporu při přípravě a provádění plánů na 
podporu oživení, které mají být provedeny 
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podle nařízení (EU) č. YYY/XX. podle nařízení (EU) č. YYY/XX. 
V souvislosti se závažnou hospodářskou 
recesí v celé Evropské unii je třeba 
upřednostnit plány na podporu 
hospodářského oživení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nástroj pro technickou podporu by 
měl být poskytován na požádání, aby 
podporoval provádění reforem 
uskutečňovaných z podnětu členských 
států, reforem souvisejících s procesy 
správy ekonomických záležitostí nebo 
opatřeními týkajícími se provádění práva 
Unie a reforem souvisejících s 
prováděním ekonomických ozdravných 
programů. Rovněž by měl poskytovat 
technickou podporu při přípravě a 
provádění plánů na podporu oživení, které 
mají být provedeny podle nařízení (EU) 
č. YYY/XX.

(13) Nástroj pro technickou podporu by 
měl být poskytován na požádání, aby 
podporoval provádění reforem a investic 
uskutečňovaných z podnětu členských 
států, které podporují spravedlivý, 
inkluzivní a udržitelný růst, podněcují 
vytváření kvalitních pracovních míst, 
zvyšují produktivitu, podněcují udržitelné 
investice do reálné ekonomiky a posilují 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost v Unii nebo opatření týkajících 
se provádění práva Unie. Rovněž by měl 
poskytovat technickou podporu při 
přípravě a provádění plánů na podporu 
oživení, které mají být provedeny podle 
nařízení (EU) č. YYY/XX.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nástroj pro technickou podporu by (13) Nástroj pro technickou podporu by 
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měl být poskytován na požádání, aby 
podporoval provádění reforem 
uskutečňovaných z podnětu členských 
států, reforem souvisejících s procesy 
správy ekonomických záležitostí nebo 
opatřeními týkajícími se provádění práva 
Unie a reforem souvisejících s prováděním 
ekonomických ozdravných programů. 
Rovněž by měl poskytovat technickou 
podporu při přípravě a provádění plánů na 
podporu oživení, které mají být provedeny 
podle nařízení (EU) č. YYY/XX.

měl být poskytován na požádání, aby 
podporoval provádění reforem a investic 
uskutečňovaných z podnětu členských 
států, reforem a investic souvisejících s 
procesy správy ekonomických záležitostí 
nebo opatřeními týkajícími se provádění 
práva Unie a reforem souvisejících s 
prováděním ekonomických ozdravných 
programů. Rovněž by měl poskytovat 
technickou podporu při přípravě a 
provádění a přezkumu plánů na podporu 
oživení, které mají být provedeny podle 
nařízení o zřízení facility na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Nástroj pro technickou podporu by 
měl být poskytován na požádání, aby 
podporoval provádění reforem 
uskutečňovaných z podnětu členských 
států, reforem souvisejících s procesy 
správy ekonomických záležitostí nebo 
opatřeními týkajícími se provádění práva 
Unie a reforem souvisejících s prováděním 
ekonomických ozdravných programů. 
Rovněž by měl poskytovat technickou 
podporu při přípravě a provádění plánů na 
podporu oživení, které mají být provedeny 
podle nařízení (EU) č. YYY/XX.

(13) Nástroj pro technickou podporu by 
měl být poskytován na požádání, aby 
podporoval provádění reforem 
uskutečňovaných z podnětu členských 
států, reforem souvisejících s procesy 
správy ekonomických záležitostí nebo 
opatřeními týkajícími se provádění práva 
Unie a reforem souvisejících s prováděním 
ekonomických ozdravných programů. 
Rovněž by měl poskytovat technickou 
podporu při přípravě, provádění a případně 
přezkumu plánů na podporu oživení, které 
mají být provedeny podle nařízení (EU) 
č. YYY/XX.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V souladu s pravidly a praxí již 
existujícími v rámci předchozího programu 
na podporu strukturálních reforem by měl 
být zaveden zjednodušený postup pro 
předkládání žádostí o technickou podporu. 
Z tohoto důvodu by členské státy měly 
žádosti podávat do 31. října kalendářního 
roku. Měla by se stanovit vhodná kritéria 
pro analýzu žádostí předložených 
členskými státy, přičemž je třeba 
respektovat všeobecnou zásadu rovného 
zacházení, řádného finančního řízení a 
transparentnosti. Tato kritéria by měla 
zohledňovat naléhavost, vážnost a rozsah 
problémů, jakož i potřeby podpory zjištěné 
v oblastech politiky, v nichž se technická 
podpora plánuje.

(14) V souladu s pravidly a praxí již 
existujícími v rámci předchozího programu 
na podporu strukturálních reforem by měl 
být zaveden zjednodušený postup pro 
předkládání žádostí o technickou podporu. 
Z tohoto důvodu by členské státy nebo 
regionální a místní orgány měly žádosti 
podávat do 31. října kalendářního roku. 
Měla by se stanovit vhodná kritéria pro 
analýzu žádostí předložených členskými 
státy, přičemž je třeba respektovat 
všeobecnou zásadu rovného zacházení, 
řádného finančního řízení a 
transparentnosti. Tato kritéria by měla 
zohledňovat naléhavost, vážnost a rozsah 
problémů, jakož i potřeby podpory zjištěné 
v oblastech politiky, v nichž se technická 
podpora plánuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V souladu s pravidly a praxí již 
existujícími v rámci předchozího programu 
na podporu strukturálních reforem by měl 
být zaveden zjednodušený postup pro 
předkládání žádostí o technickou podporu. 
Z tohoto důvodu by členské státy měly 
žádosti podávat do 31. října kalendářního 
roku. Měla by se stanovit vhodná kritéria 
pro analýzu žádostí předložených 
členskými státy, přičemž je třeba 
respektovat všeobecnou zásadu rovného 
zacházení, řádného finančního řízení a 
transparentnosti. Tato kritéria by měla 

(14) V souladu s pravidly a praxí již 
existujícími v rámci předchozího programu 
na podporu strukturálních reforem by měl 
být zaveden zjednodušený postup pro 
předkládání žádostí o technickou podporu. 
Z tohoto důvodu by členské státy měly 
žádosti podávat do 31. října kalendářního 
roku. Měla by se stanovit vhodná kritéria 
pro analýzu žádostí předložených 
členskými státy, přičemž je třeba 
respektovat všeobecnou zásadu rovného 
zacházení, řádného finančního řízení a 
transparentnosti. Tato kritéria musí 
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zohledňovat naléhavost, vážnost a rozsah 
problémů, jakož i potřeby podpory zjištěné 
v oblastech politiky, v nichž se technická 
podpora plánuje.

zohledňovat naléhavost, vážnost a rozsah 
problémů, jakož i potřeby podpory zjištěné 
v oblastech politiky, v nichž se technická 
podpora plánuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Příjemci nástroje pro technickou 
podporu musí v rámci žádosti o 
technickou podporu konzultovat místní a 
regionální orgány, sociální partnery a 
zástupce občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) 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 měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
provádět příslušné komunikační činnosti.

(16) 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 měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
provádět příslušné komunikační činnosti. 
Kromě toho mohou příslušné výbory 
Evropského parlamentu vyzvat zástupce 
Komise, aby předstoupili před výbor nebo 
výbory, aby projednali opatření plánovaná 
a přijatá podle tohoto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) 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 měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
provádět příslušné komunikační činnosti.

(16) Pro účely odpovědnosti, zajištění 
transparentnosti a zviditelnění činnosti 
Unie by se s výhradou určitých podmínek, 
jejichž cílem je ochrana citlivých 
informací, měly všechny plány spolupráce 
a podpory měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
provádět příslušné komunikační činnosti. 
Komise na svých internetových stránkách 
zveřejní úplný a pravidelně aktualizovaný 
seznam podporovaných projektů a pro 
každý z nich přidělenou částku.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) 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 měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
provádět příslušné komunikační činnosti.

(16) Pro účely odpovědnosti, 
transparentnosti a zajištění demokratické 
legitimity činnosti Unie by se s výhradou 
určitých podmínek, jejichž cílem je 
ochrana citlivých informací, měly plány 
spolupráce a podpory měly předložit 
Evropskému parlamentu, vnitrostátnímu 
parlamentu dotčeného členského státu a 
Radě a Komise by měla provádět příslušné 
komunikační činnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 162
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) 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 měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
provádět příslušné komunikační činnosti.

(16) 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 měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě ke kontrole a Komise 
by měla provádět příslušné komunikační 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) 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 měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
provádět příslušné komunikační činnosti.

(16) 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 měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Hélène Laporte
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) 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 měly předložit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
provádět příslušné komunikační činnosti.

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Vzhledem k tomu, jak je důležité, aby 
členské státy pokračovaly v reformách a 
prováděly je, je třeba povolit míru 
spolufinancování grantů až do 100 % 
způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Vzhledem k tomu, jak je důležité, aby 
členské státy pokračovaly v reformách a 
prováděly je, je třeba povolit míru 
spolufinancování grantů až do 100 % 
způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období na 
základě stanoviska Evropského 
parlamentu s přihlédnutím k dočasnému 
výjimečnému režimu. Za tímto účelem by 
měla být pro zvláštní opatření vyhrazena 
omezená částka rozpočtu v rámci 
pracovního programu nástroje pro 
technickou podporu.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Vzhledem k tomu, jak je důležité, aby 
členské státy pokračovaly v reformách a 
prováděly je, je třeba povolit míru 
spolufinancování grantů až do 100 % 
způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Vzhledem k tomu, jak je důležité, aby 
členské státy pokračovaly v reformách a 
prováděly je, je třeba povolit míru 
spolufinancování grantů až do 80 % 
způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím prováděcích 

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím aktů 
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aktů. Vzhledem k tomu, jak je důležité, aby 
členské státy pokračovaly v reformách a 
prováděly je, je třeba povolit míru 
spolufinancování grantů až do 100 % 
způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

v přenesené pravomoci. Vzhledem k tomu, 
jak je důležité, aby členské státy nebo 
regionální a místní orgány pokračovaly v 
reformách a prováděly je, je třeba povolit 
míru spolufinancování grantů až do 100 % 
způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Vzhledem k tomu, jak je důležité, aby 
členské státy pokračovaly v reformách a 
prováděly je, je třeba povolit míru 
spolufinancování grantů až do 100 % 
způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci. Vzhledem k tomu, 
jak je důležité, aby členské státy 
pokračovaly v reformách a prováděly je, je 
třeba povolit míru spolufinancování grantů 
až do 100 % způsobilých nákladů. Aby 
bylo možné technickou podporu rychle 
uvolnit, mělo by být přijato ustanovení o 
přijímání zvláštních opatření na omezené 
období. Za tímto účelem by měla být pro 
zvláštní opatření vyhrazena omezená 
částka rozpočtu v rámci pracovního 
programu nástroje pro technickou podporu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Vzhledem k tomu, jak je důležité, aby 
členské státy pokračovaly v reformách a 
prováděly je, je třeba povolit míru 
spolufinancování grantů až do 100 % 
způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Vzhledem k tomu, jak je důležité, aby 
členské státy pokračovaly v reformách a 
prováděly je, je třeba povolit míru 
spolufinancování grantů až do 33 % 
způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím prováděcích 
aktů. Vzhledem k tomu, jak je důležité, aby 
členské státy pokračovaly v reformách a 
prováděly je, je třeba povolit míru 
spolufinancování grantů až do 100 % 

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci. Vzhledem k tomu, 
jak je důležité, aby členské státy 
pokračovaly v reformách a prováděly je, je 
třeba povolit míru spolufinancování grantů 
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způsobilých nákladů. Aby bylo možné 
technickou podporu rychle uvolnit, mělo 
by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

až do 75 % způsobilých nákladů. Aby bylo 
možné technickou podporu rychle uvolnit, 
mělo by být přijato ustanovení o přijímání 
zvláštních opatření na omezené období. Za 
tímto účelem by měla být pro zvláštní 
opatření vyhrazena omezená částka 
rozpočtu v rámci pracovního programu 
nástroje pro technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Všechna opatření financovaná 
z facility na podporu oživení a odolnosti 
by měla přispívat k otevřené digitální 
transformaci v tom smyslu, že jakýkoli 
měkký nebo hardware, který z nich 
vyplývá, by měl být k dispozici široké 
veřejnosti pro účely ověřování a studie. To 
zvýší inovace a transparentnost. V zájmu 
zajištění co nejúčinnějšího a 
transparentního využívání veřejných 
finančních prostředků by proto měly být 
všechny výsledky a vedlejší produkty 
technické podpory v rámci tohoto nástroje 
otevřené a přístupné veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu zajištění účinného a (18) V zájmu zajištění účinného a 
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soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu s 
probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise a 
členský stát by měly ve všech fázích 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zajistit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování, včetně 
související technické pomoci.

soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu s 
probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise a 
členský stát by měly ve všech fázích 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zajistit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování, včetně 
související technické pomoci. Nelze 
vyloučit riziko dvojího financování, 
zejména proto, že vzhledem k naléhavosti 
je plánován zjednodušený postup, 
a prozkoumání každého spisu proto musí 
být prováděno s nejvyšší pečlivostí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu s 
probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise a 
členský stát by měly ve všech fázích 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zajistit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování, včetně 
související technické pomoci.

(18) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu s 
probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise a 
členský stát nebo místní a regionální 
orgán by měly ve všech fázích procesu 
zajistit zejména účinnou koordinaci s cílem 
zajistit vzájemný soulad, soudržnost, 
doplňkovost a součinnost zdrojů 
financování, včetně související technické 
pomoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba nástroj zřízený tímto 
nařízením vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by případně měly 
zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto 
základ pro hodnocení účinků daného 
nástroje v praxi.

(19) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba nástroj zřízený tímto 
nařízením vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zjednodušit 
administrativní procesy a podporovat 
správní spolupráci, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by případně měly 
zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto 
základ pro hodnocení účinků daného 
nástroje v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba nástroj zřízený tímto 
nařízením vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by případně měly 
zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto 

(19) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba nástroj zřízený tímto 
nařízením vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků, zejména pro 
členské státy. Tyto požadavky by případně 
měly zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto 
základ pro hodnocení účinků daného 
nástroje v praxi.
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základ pro hodnocení účinků daného 
nástroje v praxi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba nástroj zřízený tímto 
nařízením vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by případně měly 
zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto 
základ pro hodnocení účinků daného 
nástroje v praxi.

(19) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba nástroj zřízený tímto 
nařízením vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by měly zahrnovat 
měřitelné ukazatele jakožto základ pro 
hodnocení účinků daného nástroje v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě výroční 
zprávu o provádění tohoto nařízení. Mělo 
by být provedeno nezávislé hodnocení v 
polovině období zaměřené na dosažení cílů 
nástroje stanoveného tímto nařízením, 
účinnost využívání jeho zdrojů a jeho 

(20) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě výroční 
zprávu o provádění tohoto nařízení. Mělo 
by být provedeno nezávislé hodnocení v 
polovině období zaměřené na dosažení cílů 
nástroje stanoveného tímto nařízením, 
účinnost využívání jeho zdrojů a jeho 
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přidanou hodnotu. Dlouhodobý dopad 
tohoto nástroje by pak měl být přezkoumán 
při nezávislém hodnocení ex post.

přidanou hodnotu. V případě potřeby by k 
hodnotící zprávě v polovině období měly 
být přiloženy legislativní návrhy na změnu 
tohoto nařízení. Dlouhodobý dopad tohoto 
nástroje by pak měl být přezkoumán při 
nezávislém hodnocení ex post.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě výroční 
zprávu o provádění tohoto nařízení. Mělo 
by být provedeno nezávislé hodnocení v 
polovině období zaměřené na dosažení cílů 
nástroje stanoveného tímto nařízením, 
účinnost využívání jeho zdrojů a jeho 
přidanou hodnotu. Dlouhodobý dopad 
tohoto nástroje by pak měl být přezkoumán 
při nezávislém hodnocení ex post.

(20) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě výroční 
zprávu o provádění tohoto nařízení. Mělo 
by být provedeno nezávislé hodnocení v 
polovině období zaměřené na dosažení cílů 
nástroje stanoveného tímto nařízením, 
účinnost využívání jeho zdrojů a jeho 
přidanou hodnotu. Dlouhodobý dopad 
tohoto nástroje pak musí být přezkoumán 
při nezávislém hodnocení ex post a o 
výsledcích musí být informován Evropský 
parlament.

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) V zájmu lepšího hodnocení 
nástroje by vnitrostátní orgány měly vždy, 
když členský stát požádá o technickou 
podporu, zveřejnit hodnocení ex post na 
každou žádost, s výjimkou částí, které by 
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ohrozily veřejné zájmy členského státu. To 
umožní nejen lepší hodnocení, ale také 
zajistí lepší spolupráci mezi Komisí a 
vnitrostátními a místními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k uplatňování tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Tato pravidla 
jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 (finanční nařízení)17 a stanoví 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a dále stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací. Pravidla 
přijatá na základě článku 322 SFEU se 
rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, neboť dodržování právního státu 
je základní podmínkou řádného 
finančního řízení a efektivního 
financování z EU.

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k uplatňování tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Tato pravidla 
jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 (finanční nařízení)17 a stanoví 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a dále stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací.

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
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1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Pro zajištění jednotných 
podmínek při provádění tohoto nařízení by 
měly být prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Tato pravidla 
jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 (finanční nařízení)17 a stanoví 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a dále stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací. Pravidla 
přijatá na základě článku 322 SFEU se 
rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, neboť dodržování právního státu 
je základní podmínkou řádného 
finančního řízení a efektivního 
financování z EU.

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Pro zajištění jednotných 
podmínek při provádění tohoto nařízení by 
měly být prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Tato pravidla 
jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 (finanční nařízení)17 a stanoví 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a dále stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací.

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
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pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Pro zajištění jednotných 
podmínek při provádění tohoto nařízení by 
měly být prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Tato pravidla 
jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 (finanční nařízení)17 a stanoví 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a dále stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací. Pravidla 
přijatá na základě článku 322 SFEU se 
rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech, 
neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování z EU.

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Pro zajištění jednotných 
podmínek při provádění tohoto nařízení by 
měly být prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Tato pravidla 
jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 (finanční nařízení)17 a stanoví 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a dále stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací. Pravidla 
přijatá na základě článku 322 SFEU se 
rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) YYY/XX 
[mechanismus právního státu ve VFR], 
neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování z EU.
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_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Pro zajištění jednotných 
podmínek při provádění tohoto nařízení by 
měly být prováděcí pravomoci svěřeny 
Komisi. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Tato pravidla 
jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 (finanční nařízení)17 a stanoví 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a dále stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací. Pravidla 
přijatá na základě článku 322 SFEU se 
rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech, 
neboť dodržování právního státu je 

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Pro zajištění jednotných 
podmínek při provádění tohoto nařízení by 
měla být pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci svěřena Komisi. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy. Tato pravidla jsou 
uvedena v nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (finanční 
nařízení)17 a stanoví zejména postup pro 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění a dále 
stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech, neboť 
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základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování z EU.

dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z EU.

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 
283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení 
nemůže být uspokojivě dosaženo pouze na 
úrovni členských států, ale spíše ho může 
být lépe dosaženo na úrovni Unie, může 
Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v 
článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Jelikož cíle tohoto nařízení nemůže 
být uspokojivě dosaženo pouze na úrovni 
členských států, ale spíše ho může být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedeného cíle.

(23) Cíl tohoto nařízení přesto musí 
splnit prověrku subsidiarity požadovanou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je údajně nezbytné pro dosažení 
uvedeného cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví cíle nástroje, 
rozpočet na období 2021–2027, formy 
financování z prostředků Unie a pravidla 
pro poskytování tohoto financování.

Toto nařízení stanoví obecné a specifické 
cíle nástroje, rozpočet na období 2021–
2027, formy financování z prostředků Unie 
a pravidla pro poskytování tohoto 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento program nepodléhá pravidlům 
stanoveným Paktem o stabilitě a růstu.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
provádět institucionální a správní reformy 
zaměřené na udržení růstu a posílení 
odolnosti;

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
provádět institucionální a správní 
udržitelné reformy a investice podporující 
sociální začlenění a zaměřené na udržení 
růstu a posílení odolnosti a sociálního 
dialogu;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
provádět institucionální a správní reformy 
zaměřené na udržení růstu a posílení 
odolnosti;

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
provádět institucionální a správní reformy 
zaměřené na udržení růstu, posílení 
odolnosti a které jsou sociálně a 
environmentálně udržitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
provádět institucionální a správní reformy 
zaměřené na udržení růstu a posílení 
odolnosti;

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
provádět reformy a investice, které 
podporují spravedlivý, inkluzivní a 
udržitelný sociální a hospodářský růst, 
konvergenci a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
provádět institucionální a správní reformy 
zaměřené na udržení růstu a posílení 
odolnosti;

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
nebo regionálním a místním správním 
jednotkám provádět institucionální a 
správní reformy, které zlepšují udržitelnost 
a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
provádět institucionální a správní reformy 
zaměřené na udržení růstu a posílení 
odolnosti;

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
provádět institucionální, správní 
a strukturální reformy zaměřené na 
udržení růstu a posílení odolnosti;

Or. en



AM\1212336CS.docx 77/178 PE657.172v01-00

CS

Pozměňovací návrh 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „udržitelnými reformami“ se 
rozumí opatření, která:
i) trvale a udržitelným způsobem mění 
strukturu hospodářství, institucionální a 
regulační rámec, v němž společnosti 
působí, a schopnost veřejných služeb, 
zejména škol a institucí péče o děti, jakož i 
zdravotnických služeb, veřejné správy a 
občanské společnosti přizpůsobovat se 
změnám, včetně zlepšení jejich odolnosti 
vůči krizím,
ii) posilují soudržnost, sbližování a 
snižování regionálních rozdílů v souladu s 
článkem 174, a 
iii) jsou v souladu s cíli udržitelného 
rozvoje OSN, zejména s pátým cílem v 
oblasti rovnosti žen a mužů, Pařížskou 
dohodou a evropským pilířem sociálních 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) „reformami“ se rozumí reformy, 
které:
i) souvisí s prováděním cílů Smlouvy nebo
ii) se zaměřují na řešení hospodářských, 
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sociálních, environmentálních a 
zdravotních výzev s cílem posílit 
konvergenci a soudržnost a snižovat 
regionální rozdíly nebo
iii) podporují spravedlivý, inkluzivní a 
udržitelný růst v souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu, Pařížskou dohodou, 
zásadou „vážně nepoškozovat“, cíli 
udržitelného rozvoje a evropským pilířem 
sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti Unie tím, že bude podporovat 
úsilí členských států o provedení reforem, 
které jsou nezbytné k dosažení 
hospodářského a sociálního oživení, 
odolnosti a vzestupné hospodářské a 
sociální konvergence, a bude podporovat 
úsilí členských států o posílení jejich 
správní kapacity k provádění práva Unie v 
souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem a 
pobízet k investicím, které bude přispívat k 
udržitelnému a spravedlivému 
hospodářskému a sociálnímu oživení 
zahrnujícímu rovnost žen a mužů nad 
rámec pandemie COVID-19 a které jsou 
nezbytné k dosažení odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, jež 
účinně reaguje na doporučení pro 
jednotlivé země přijatá v rámci 
evropského semestru a bude podporovat 
úsilí členských států o posílení jejich 
správní kapacity k provádění práva Unie v 
souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví, a provádět 
cíle politik v souladu se závazky Unie a 
členských států v souvislosti s Pařížskou 
dohodou, zejména s cílem dosáhnout do 
roku 2030 cílů Unie v oblasti klimatu a 
energetiky a klimatické neutrality do roku 
2050, cíli udržitelného rozvoje OSN a 
evropským pilířem sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem 
a prosazování veřejných investic, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti, vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence 
a snižování chudoby a nerovnosti, a bude 
podporovat úsilí členských států o posílení 
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čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

jejich správní kapacity k provádění práva 
Unie v souvislosti s výzvami, jimž čelí 
instituce, řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví. O 
technickou podporu požádají členské státy 
a není závazná. Cíle politiky musí být v 
souladu se Zelenou novou dohodou pro 
Evropu, cíli udržitelného rozvoje OSN a 
evropským pilířem sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie a k regionálnímu rozvoji tím, že 
bude podporovat úsilí členských států o 
provedení reforem a investic, které jsou 
nezbytné ke spravedlivému a inkluzivnímu 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a vzestupné hospodářské 
a sociální konvergence, a bude podporovat 
úsilí členských států o posílení jejich 
správní kapacity k provádění práva Unie v 
souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví, a přispívat 
k provádění klíčových priorit a cílů Unie, 
jako jsou Zelená dohoda pro Evropu, 
Pařížská dohoda, zásada „vážně 
nepoškozovat“, cíle udržitelného rozvoje, 
evropský pilíř sociálních práv, digitální 
transformace a inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
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Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem 
a investic, které jsou nezbytné k dosažení 
spravedlivého hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a vzestupné hospodářské 
a sociální konvergence, a bude podporovat 
úsilí členských států o posílení jejich 
správní kapacity k provádění práva Unie v 
souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví, a přispívat 
k provádění závazků Unie a členských 
států v souvislosti se Zelenou dohodou pro 
Evropu, Pařížskou dohodou, cíli 
udržitelného rozvoje OSN, zohledňováním 
rovnosti žen a mužů a evropským pilířem 
sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k 
provádění práva Unie v souvislosti s 

Nástroj má obecný cíl přispívat 
k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v členských státech o 
provedení reforem, které jsou nezbytné 
k dosažení hospodářského a sociálního 
oživení, odolnosti a vzestupné hospodářské 
a sociální konvergence a posilovat jejich 
správní kapacitu.
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výzvami, jimž čelí instituce, řídicí 
subjekty, veřejná správa a hospodářská a 
sociální odvětví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti Unie tím, že bude podporovat 
úsilí členských států o provedení reforem, 
které jsou nezbytné k dosažení 
hospodářského a sociálního oživení, 
odolnosti a vzestupné hospodářské a 
sociální konvergence, a bude podporovat 
úsilí členských států o posílení jejich 
správní kapacity k provádění práva Unie v 
souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.

Nástroj má obecný cíl podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence při 
plném respektování svrchovanosti 
jednotlivých států.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti Unie tím, že bude podporovat 
úsilí členských států o provedení reforem, 
které jsou nezbytné k dosažení 
hospodářského a sociálního oživení, 
odolnosti a vzestupné hospodářské a 

Nástroj má obecný cíl podporovat členské 
státy při provádění reforem k dosažení 
hospodářského a sociálního oživení, 
odolnosti a vzestupné hospodářské a 
sociální konvergence posilováním jejich 
správní kapacity k provádění všech 
opatření, o nichž bylo rozhodnuto na 
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sociální konvergence, a bude podporovat 
úsilí členských států o posílení jejich 
správní kapacity k provádění práva Unie v 
souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.

vnitrostátní úrovni na podporu oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, konkurenceschopnosti, 
odolnosti a vzestupné hospodářské a 
sociální konvergence, a bude podporovat 
úsilí členských států o posílení jejich 
správní kapacity a právního rámce k 
provádění práva Unie v souvislosti s 
výzvami, jimž čelí instituce, řídicí 
subjekty, veřejná správa a hospodářská a 
sociální odvětví.

Or. es

Pozměňovací návrh 204
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
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členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

členských států o provedení na míru 
přizpůsobených reforem, které jsou 
nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, 
včetně vstupu do eurozóny pro členské 
státy, které se k tomu zavázaly, a bude 
podporovat úsilí členských států o posílení 
jejich správní kapacity k provádění práva 
Unie v souvislosti s výzvami, jimž čelí 
instituce, řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty a veřejná 
správa na regionální i místní úrovni a 
rovněž hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich institucionální a správní 
kapacity k provádění práva Unie v 
souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, 
konkurenceschopnosti a bude podporovat 
úsilí členských států o posílení jejich 
správní kapacity k provádění práva Unie v 
souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a 
hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecným cílem nástroje je:
a) chránit a podporovat hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost Unie v 
návaznosti na mimořádný symetrický 
hospodářský otřes v Unii v důsledku 
vypuknutí onemocnění Covid-19 tím, že se 
všem regionům a členským státům umožní 
podporovat udržitelné oživení, a 
stimulovat a podporovat regiony a členské 
státy ke zlepšení jejich připravenosti na 
hospodářské, sociální a správní krize a 
odolnosti vůči budoucím otřesům;
b) podporovat úsilí členských států o 
zlepšení jejich správní kapacity na všech 
úrovních správy za účelem provádění 
právních předpisů a cílů politiky Unie v 
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souladu se závazky Unie a členských států 
v souvislosti s Pařížskou dohodou, cíli 
udržitelného rozvoje OSN a evropským 
pilířem sociálních práv;
c) přispívat k řešení problémů strukturální 
povahy spojených s vnitrostátními 
reformami usilujícími o zlepšení 
výkonnosti národního hospodářství a o 
podporu odolných hospodářských, 
sociálních a institucionálních struktur v 
členských státech, čímž se přispěje k 
udržitelnému hospodářskému rozvoji 
zohledňujícímu rovnost žen a mužů, 
soudržnosti, konkurenceschopnosti, 
produktivitě, tvorbě pracovních míst, 
rovnosti žen a mužů, sociálnímu 
začleňování a udržitelné skutečné 
konvergenci; a
d) přispívat k posílení správní a 
institucionální kapacity členských států, 
případně též na regionální úrovni, v 
souvislosti s problémy, kterým čelí 
instituce, řídicí struktury, veřejná správa, 
školy a zařízení péče o děti, veřejné 
zdravotnictví a hospodářské a sociální 
odvětví; a
e) přispívat k ekonomické, sociální, 
environmentální a administrativní 
odolnosti členských států tváří v tvář 
rozsáhlým otřesům na úrovni Unie nebo 
na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba začlenit přeorientování 
evropského semestru stanovené ve sdělení 
Komise ze dne 17. prosince 2019. Toto 
sdělení vyzývá k „většímu důrazu na 
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politiky v oblasti klimatu a životního 
prostředí“ pro posílení významu 
„evropského semestru, který se stal 
komplexním nástrojem hospodářské 
politiky a politiky zaměstnanosti.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování 
jejich kapacity pro navrhování, 
vypracovávání a provádění reforem, mimo 
jiné díky výměně osvědčených postupů, 
vhodných postupů a metodik a účinnějšího 
a účelnějšího řízení lidských zdrojů. Tyto 
specifické cíle jsou sledovány v úzké 
spolupráci s dotčenými členskými státy.

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v podpoře 
vnitrostátních a případně regionálních a 
místních orgánů ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, a zejména pro 
navrhování, vypracovávání, provádění 
a monitorování reforem přípravu, jako je 
například příprava, provádění, revize a 
zlepšování vnitrostátních plánů na 
podporu oživení a odolnosti v souladu s 
nařízením (EU) č. YYY/XX. Činí tak 
mimo jiné prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik, širokého zapojení zúčastněných 
stran a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

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

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
členským státům a jejich příslušným 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem a investic, mimo jiné 
díky výměně osvědčených postupů, 
vhodných postupů a metodik a účinnějšího 
a účelnějšího řízení lidských zdrojů. Tyto 
specifické cíle jsou sledovány v úzké 
spolupráci s dotčenými členskými státy 
a příslušnými vnitrostátními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik, zejména digitálních přístupů 
nebo přístupů souvisejících 
s elektronickou veřejnou správou, a 
účinnějšího a účelnějšího řízení lidských 
zdrojů. Tyto specifické cíle jsou sledovány 
v úzké spolupráci s dotčenými členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
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Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, přičemž bude 
respektována politika soudržnosti, mimo 
jiné díky výměně osvědčených postupů, 
vhodných postupů a metodik a účinnějšího 
a účelnějšího řízení lidských zdrojů. Tyto 
specifické cíle jsou sledovány v úzké 
spolupráci s dotčenými členskými státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, zejména výměně 
odborníků, vhodných postupů a metodik a 
účinnějšího a účelnějšího řízení lidských 
zdrojů. Tyto specifické cíle jsou sledovány 
v úzké spolupráci s dotčenými členskými 
státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy a jejich vnitrostátními 
parlamenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem a prosazování 
veřejných investic, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 218
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování 
jejich kapacity pro navrhování, 
vypracovávání a provádění reforem, mimo 
jiné díky výměně osvědčených postupů, 
vhodných postupů a metodik a účinnějšího 
a účelnějšího řízení lidských zdrojů. Tyto 
specifické cíle jsou sledovány v úzké 
spolupráci s dotčenými členskými státy.

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifického cíle poskytovat granty 
členským státům, které by měly být použity 
na pomoc jejich veřejné správě ve 
zlepšování její kapacity pro navrhování, 
vypracovávání a provádění reforem, mimo 
jiné díky výměně osvědčených postupů, 
vhodných postupů a metodik a účinnějšího 
a účelnějšího řízení lidských zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 
vnitrostátním orgánům ve zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné 
v příslušných případech díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento nástroj nesmí přímo ani nepřímo 
podporovat vyřazování z provozu nebo 
výstavbu jaderných elektráren, investice 
spojené s výrobou, zpracováním, 
distribucí, skladováním nebo spalováním 
fosilních paliv a investice do letištní 
infrastruktury s výjimkou 
nejvzdálenějších regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci, a zejména 
na jednu nebo více z těchto oblastí:

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související 
s konvergencí, zlepšováním hospodářské, 
sociální a správní odolnosti, udržitelným 
rozvojem, soudržností, rovností žen a 
mužů, péčí o děti, zdravotnictvím, péči o 
starší osoby, vzděláváním, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a otevřenou digitální transformaci, 
například jednu nebo více z těchto oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Dimitrios Papadimoulis
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za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci, a zejména 
na jednu nebo více z těchto oblastí:

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související 
s konvergencí směrem k vyšší úrovni, 
soudržností, odolností, sociální 
spravedlností a začleňováním, 
konkurenceschopností, vzděláváním, 
veřejným zdravotnictvím, sociální 
infrastrukturou, produktivitou, výzkumem 
a inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
kvalitními pracovními místy a investicemi, 
se zvláštním důrazem na opatření, která 
podporují zelenou a digitální transformaci, 
a zejména na jednu nebo více z těchto 
oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci, a 
zejména na jednu nebo více z těchto 
oblastí:

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a spravedlivými investicemi, 
a zejména na jednu nebo více z těchto 
oblastí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci, a zejména 
na jednu nebo více z těchto oblastí:

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci a rovněž 
boj proti chudobě a nerovnosti a zaměřují 
se na jednu nebo více z těchto oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci, a zejména 
na jednu nebo více z těchto oblastí:

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která sociálně 
odpovědným způsobem podporují zelenou 
a digitální transformaci, a zejména na 
jednu nebo více z těchto oblastí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci, a zejména 
na jednu nebo více z těchto oblastí:

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
kvalitními pracovními místy a investicemi, 
se zvláštním důrazem na opatření, která 
podporují zelenou a digitální transformaci, 
a zejména na jednu nebo více z těchto 
oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, správu příjmů a 
celní unii;

a) daňové podvody a daňové úniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, správu příjmů a 
celní unii;

a) moderní a účinné správní 
struktury a systémy řízení informací pro 
správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, zejména sestavování 
rozpočtu s ohledem na rovnost žen a 
mužů, makrofiskální rámec, řízení dluhu a 
likvidity, výdaje a daňovou politiku, 
dodržování daňových předpisů, boj s 
agresivním daňovým plánováním, 
daňovými podvody a daňovými úniky, na 
správu příjmů a celní unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, správu příjmů a 
celní unii;

a) správu veřejných financí a aktiv, 
nezávislý přezkum fiskálních a 
rozpočtových politik, rozpočtový proces, 
makrofiskální rámec, řízení dluhu a 
likvidity, výdaje a daňovou politiku, 
zejména daňové reformy za účelem méně 
narušujících příjmů, dodržování daňových 
předpisů, agresivní daňové plánování, 
daňové podvody a daňové úniky, správu 
příjmů a celní unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, správu příjmů a 
celní unii;

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makroekonomický 
rámec, řízení dluhu a likvidity, výdaje a 
daňovou politiku, dodržování daňových 
předpisů, agresivní daňové plánování, 
daňové podvody a daňové úniky, správu 
příjmů a výdajů a celní unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, správu příjmů a 
celní unii;

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky a vyhýbání se 
daňové povinnosti, správu příjmů a celní 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
boj proti agresivnímu daňovému 
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podvody a daňové úniky, správu příjmů a 
celní unii;

plánování, daňovým podvodům a daňovým 
únikům, správu příjmů a celní unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, správu příjmů a 
celní unii;

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, právní systém, 
správu příjmů a celní unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, správu příjmů a 
celní unii;

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, vyhýbání se 
daňové povinnosti, správu příjmů a celní 
unii;

Or. fr

Pozměňovací návrh 235
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, makrofiskální rámec, 
řízení dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
agresivní daňové plánování, daňové 
podvody a daňové úniky, správu příjmů a 
celní unii;

a) správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, snižování přílišného 
spoléhání na zadlužení, makrofiskální 
rámec, řízení dluhu a likvidity, výdaje a 
daňovou politiku, dodržování daňových 
předpisů, daňové podvody a daňové úniky, 
správu příjmů a celní unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a elektronickou 
veřejnou správu orientovanou na služby, a 
to případně i prostřednictvím zjednodušení 
pravidel, účinný právní stát, reformu 
soudních systémů a posílení boje proti 
podvodům, úplatkářství a praní peněz;

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a digitalizaci 
veřejné správy, včetně bezpečných 
systémů digitální komunikace, mimo jiné 
videokonferencí, s cílem podpořit 
elektronickou veřejnou správu 
orientovanou na služby včetně digitalizace 
veřejné správy, a to případně i 
prostřednictvím vyjasnění nebo 
zjednodušení pravidel, účinný právní stát, 
reformu soudních systémů dobře vybavené 
orgány pro hospodářskou soutěž a kartely 
a posílení boje proti podvodům, 
úplatkářství a praní peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
José Manuel Fernandes



AM\1212336CS.docx 101/178 PE657.172v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a elektronickou 
veřejnou správu orientovanou na služby, a 
to případně i prostřednictvím zjednodušení 
pravidel, účinný právní stát, reformu 
soudních systémů a posílení boje proti 
podvodům, úplatkářství a praní peněz;

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a elektronickou 
veřejnou správu orientovanou na služby, a 
to případně i prostřednictvím zjednodušení 
postupů a podporu správní spolupráce, 
účinný právní stát, reformu soudních 
systémů a posílení boje proti podvodům, 
úplatkářství a praní peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a elektronickou 
veřejnou správu orientovanou na služby, a 
to případně i prostřednictvím zjednodušení 
pravidel, účinný právní stát, reformu 
soudních systémů a posílení boje proti 
podvodům, úplatkářství a praní peněz;

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a elektronickou 
veřejnou správu orientovanou na služby, a 
to případně i prostřednictvím zjednodušení 
pravidel, účinný právní stát, reformu 
soudních systémů a posílení boje proti 
podvodům, úplatkářství a praní peněz 
a posílení finančního dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a elektronickou 

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a elektronickou 
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veřejnou správu orientovanou na služby, a 
to případně i prostřednictvím zjednodušení 
pravidel, účinný právní stát, reformu 
soudních systémů a posílení boje proti 
podvodům, úplatkářství a praní peněz;

veřejnou správu orientovanou na služby, a 
to případně i prostřednictvím zjednodušení 
pravidel, účinný právní stát, reformu 
soudních systémů a posílení boje proti 
podvodům, úplatkářství, praní peněz 
a financování terorismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, snižování administrativní 
zátěže, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví, opětovné 
nastartování odvětví cestovního ruchu a 
podporu výzkumu, inovací a digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
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podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací, digitalizace a snižování 
administrativní zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
přemisťování podniků do Evropy, rozvoj 
soukromého sektoru, trhy produktů a 
služeb, veřejné investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 243
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, politiku veřejných investic, 
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podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

soukromé investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

c) udržitelné podnikatelské prostředí, 
včetně malých a středních podniků a 
podniků sociální ekonomiky, odstraňování 
překážek pro vstup na trhy produktů a 
služeb, podporu udržitelných investic, 
veřejnou účast v podnicích, obchod, 
hospodářskou soutěž, zvyšování účinnosti 
a transparentnosti v oblasti zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podporu výzkumu, inovací a 
digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, veřejné a soukromé investice 
včetně veřejné účasti v podnicích, 
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přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

privatizační procesy, obchod a přímé 
zahraniční investice, hospodářskou soutěž 
a zadávání veřejných zakázek, udržitelný 
rozvoj odvětví a podporu výzkumu, 
inovací a digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

c) podnikatelské prostředí, zejména co 
se týče malých a středních podniků a 
podniků sociální ekonomiky, 
reindustrializaci, rozvoj soukromého 
sektoru, trhy produktů a služeb, investice, 
veřejnou účast v podnicích, privatizační 
procesy, obchod a přímé zahraniční 
investice, hospodářskou soutěž a zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podporu výzkumu, inovací a 
digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, privatizační procesy v 
příslušných odvětvích, obchod a přímé 
zahraniční investice, hospodářskou soutěž 
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soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

a zadávání veřejných zakázek, udržitelný 
rozvoj odvětví a podporu výzkumu, 
inovací a digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření kvalitních 
pracovních míst, zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace, zejména digitálních 
dovedností, mediální gramotnost, aktivní 
občanství, boj proti chudobě a nadměrné 
příjmové nerovnosti, rovnost žen a mužů, 
boj proti rasismu a všem formám 
diskriminace, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, veřejnou sociální infrastrukturu, 
přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví, zdravotní péče a péče, 
včetně politiky bydlení, jakož i politiky v 
oblasti soudržnosti, azylu, migrace a 
hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
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dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
přiměřené systémy sociálního zabezpečení 
a sociální péče, přístupné a cenově 
dostupné systémy veřejného zdraví a 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
vyšší účast nedostatečně zastoupených 
skupin na trhu práce, politiky trhu práce, 
včetně sociálního dialogu, pro vytváření 
pracovních míst, zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace, zejména digitálních 
dovedností, mediální gramotnost, aktivní 
občanství, boj proti chudobě a nadměrné 
příjmové nerovnosti, rovnost žen a mužů, 
podporu sociálního začleňování, přiměřené 
a inkluzivní systémy sociálního 
zabezpečení a sociální péče, přístupné a 
cenově dostupné systémy veřejného zdraví 
a zdravotní péče, jakož i politiky v oblasti 
soudržnosti, azylu, migrace a hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
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Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, podpora 
aktivního stárnutí, jakož i politiky v 
oblasti hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, civilní ochrany, azylu, 
migrace a hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření kvalitních 
pracovních míst, zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace, zejména digitálních 
dovedností, mediální gramotnost, aktivní 
občanství, boj proti chudobě a příjmové 
nerovnosti, rovnost žen a mužů, podporu 
sociálního začleňování, přiměřené a 
inkluzivní systémy sociálního zabezpečení 
a sociální péče, přístupné a cenově 
dostupné systémy veřejného zdraví a 
zdravotní péče, cenově dostupnou péči o 
děti, cenově dostupnou péči o starší osoby 
a osoby se zdravotními postižením, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 253
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
inkluzivní politiky trhu práce, včetně 
sociálního dialogu, pro vytváření 
kvalitních pracovních míst, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace, zejména 
digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a příjmové nerovnosti, rovnost 
žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, péče o 
děti, bydlení a sociální infrastruktura, 
jakož i politiky v oblasti soudržnosti, 
azylu, migrace, hranic a integrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření kvalitních a 
stabilních pracovních míst, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace, zejména 
digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
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rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

chudobě, příjmové nerovnosti a nejistotě, 
prosazování rovnosti žen a mužů, podporu 
sociálního začleňování, přiměřené a 
inkluzivní systémy sociálního zabezpečení 
a sociální péče, přístupné a cenově 
dostupné systémy veřejného zdraví a 
zdravotní péče, jakož i politiky v oblasti 
soudržnosti, azylu, migrace a hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
včetně odborného vzdělávání, politiky trhu 
práce, včetně sociálního dialogu, pro 
vytváření pracovních míst, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace, zejména 
digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

Or. en

Odůvodnění

Systémy odborného vzdělávání mají dobré výsledky ve výuce dovedností, které jsou důležité 
pro trh práce, a snižují tak nezaměstnanost (mladých lidí).

Pozměňovací návrh 256
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě, nadměrné příjmové nerovnosti 
a diskriminaci, rovnost žen a mužů, 
podporu sociálního začleňování, přiměřené 
a inkluzivní systémy sociálního 
zabezpečení a sociální péče, přístupné a 
cenově dostupné systémy veřejného zdraví 
a zdravotní péče pro všechny, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, jakož i 
politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní a sociálně-
zdravotní péče, jakož i politiky v oblasti 
soudržnosti, azylu, migrace a hranic;
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Or. es

Pozměňovací návrh 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro provádění digitální a 
zelené transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí a

e) zmírňování změny klimatu, 
politiky pro provádění zelené a otevřené 
digitální transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, řešení 
založená na otevřeném softwaru a 
hardwaru, ochranu osobních údajů, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, udržitelnou mobilitu, 
podporu oběhového hospodářství, 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů, obnovitelné zdroje energie, 
dosažení energetické diverzifikace a 
zajištění energetické bezpečnosti a v 
oblasti zemědělství ochranu půdy a 
biologické rozmanitosti, rybolov a 
udržitelný rozvoj venkovských 
a vzdálených oblastí a

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro provádění digitální a 
zelené transformace, řešení v oblasti 

e) politiky pro provádění digitální 
transformace, řešení v oblasti elektronické 



AM\1212336CS.docx 113/178 PE657.172v01-00

CS

elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí a

veřejné správy, elektronické zadávání 
veřejných zakázek, konektivitu, přístup k 
údajům a jejich správu, ochrana životního 
prostředí, mobilitu, podporu oběhového 
hospodářství, energetické účinnosti a 
účinného využívání zdrojů, udržitelné 
zdroje energie, dosažení energetické 
diverzifikace a zajištění energetické 
bezpečnosti a v oblasti zemědělství 
ochranu půdy a biologické rozmanitosti, 
rybolov a udržitelný rozvoj venkovských 
oblastí a

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro provádění digitální a 
zelené transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí a

e) politiky pro provádění digitální a 
zelené transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu a spojení, včetně 
veřejné dopravy, podporu oběhového 
hospodářství, energetické účinnosti a 
účinného využívání zdrojů, obnovitelné 
zdroje energie, dosažení energetické 
diverzifikace a zajištění energetické 
bezpečnosti a soběstačnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských, odlehlých a ostrovních 
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oblastí a

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro provádění digitální a 
zelené transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí a

e) politiky pro provádění digitální a 
zelené spravedlivé transformace, 
zmírňování změny klimatu, udržitelné a 
oběhové hospodářství, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí a

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro provádění digitální a e) politiky pro provádění digitální a 
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zelené transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí a

zelené transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, ochranu 
údajů, elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí a

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro provádění digitální a 
zelené transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 

e) politiky pro provádění digitální a 
zelené transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 
elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti, řešení 
energetické chudoby a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
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venkovských oblastí a venkovských a odlehlých oblastí a

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) politiky týkající se finančního 
sektoru včetně: podpory finanční 
gramotnosti, finanční stability, přístupu k 
finančním prostředkům a úvěrování reálné 
ekonomiky a tvorby, poskytování a 
sledování kvality údajů a statistik.

f) politiky týkající se finančního 
sektoru, zejména podpora finanční stability 
prostřednictvím lepšího a 
harmonizovaného dohledu, jakož i 
politiky pro zlepšení přístupu k finančním 
prostředkům, úvěrování reálné ekonomiky 
a finanční a všeobecné ekonomické 
vzdělávání a tvorby, poskytování a 
sledování kvality údajů a statistik;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) politiky týkající se finančního 
sektoru včetně: podpory finanční 
gramotnosti, finanční stability, přístupu k 
finančním prostředkům a úvěrování reálné 
ekonomiky a tvorby, poskytování a 
sledování kvality údajů a statistik.

f) politiky týkající se finančního 
sektoru včetně: podpory finanční 
gramotnosti, finanční stability, přístupu k 
finančním prostředkům a omezení 
nadměrného spoléhání se na dluhové 
financování ekonomiky a tvorby, 
poskytování a sledování kvality údajů a 
statistik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) politiky týkající se finančního 
sektoru včetně: podpory finanční 
gramotnosti, finanční stability, přístupu k 
finančním prostředkům a úvěrování reálné 
ekonomiky a tvorby, poskytování a 
sledování kvality údajů a statistik.

f) politiky týkající se finančního 
sektoru včetně: podpory finanční 
gramotnosti, finanční stability, přístupu k 
finančním prostředkům a úvěrování reálné 
ekonomiky se zvláštním zaměřením na 
malé a střední podniky a tvorby, 
poskytování a sledování kvality údajů a 
statistik.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) politiky týkající se finančního 
sektoru včetně: podpory finanční 
gramotnosti, finanční stability, přístupu k 
finančním prostředkům a úvěrování reálné 
ekonomiky a tvorby, poskytování a 
sledování kvality údajů a statistik.

f) politiky týkající se finančního 
sektoru včetně: podpory finanční 
gramotnosti, finanční stability a finanční 
regulace, přístupu k finančním 
prostředkům a úvěrování reálné ekonomiky 
a tvorby, poskytování a sledování kvality 
údajů a statistik.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) politiky v oblasti infrastruktury, 
včetně navrhování, přípravy a provádění 
projektů výstavby infrastruktury, jako jsou 
dálnice, železnice, mosty, nakládání s 
vodou a vodními odpady, telekomunikační 
sítě, výroba elektřiny, výroba energie a 
přenos, odstraňování a skladování 
nebezpečného odpadu a dodávky vody a 
zdroje, jakož i podporu právních reforem 
nezbytných pro včasné provedení 
projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) místní technickou podporu pro 
předkladatele projektů a inovace a pro 
„projektové jesle“ s cílem pomoci 
projektům dospět, a získat tak finanční 
prostředky.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) politiky, které mají význam pro 
přípravu na přistoupení k eurozóně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 271
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) politiky v oblasti zdravotní péče, 
včetně reforem k zajištění lepší odolnosti 
systémů zdravotní péče, právních reforem 
s cílem zajistit spravedlivější přístup ke 
zdravotní péči, jakož i podpory při 
navrhování, přípravě a realizaci 
nemocnic.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
nástroje na období 2021–2027 činí 864 
406 000 EUR v běžných cenách.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
nástroje na období 2021–2027 činí 864 
406 000 EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
nástroje na období 2021–2027 činí 
200 000 000 000 EUR v běžných cenách.
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Or. en

Pozměňovací návrh 274
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
nástroje na období 2021–2027 činí 864 
406 000 EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
nástroje na období 2021–2027 činí 
500 000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční krytí pro provádění 
nástroje na období 2021–2027 činí 864 
406 000 EUR v běžných cenách.

1. Finanční krytí pro provádění 
nástroje na období 2021–2027 činí 
1 000 000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
zejména studie, jednání odborníků, 

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
pokud souvisejí s cíli tohoto nařízení, 
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informační a komunikační akce, včetně 
institucionální komunikace o politických 
prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli 
tohoto nařízení, výdaje spojené se sítěmi 
informačních technologií se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, včetně 
nástrojů informačních technologií na 
úrovni organizace, a všechny ostatní 
výdaje na technickou a správní pomoc, 
které Komise vynaloží na řízení tohoto 
nástroje. Výdaje mohou rovněž pokrývat 
náklady na další podpůrné činnosti, jako 
například kontrolu kvality a sledování 
technické podpory projektů na místě a 
náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posuzování a provádění 
strukturálních reforem.

výdaje spojené se sítěmi informačních 
technologií se zaměřením na zpracování a 
výměnu informací, včetně nástrojů 
informačních technologií na úrovni 
organizace, a všechny ostatní výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení tohoto nástroje. Výdaje 
musí rovněž pokrývat náklady na další 
podpůrné činnosti, jako například kontrolu 
kvality a sledování technické podpory 
projektů na místě a náklady na vzájemné 
poradenství a odborníky pro posuzování a 
provádění strukturálních reforem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 277
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
zejména studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce, včetně 
institucionální komunikace o politických 
prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli 
tohoto nařízení, výdaje spojené se sítěmi 
informačních technologií se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, včetně 
nástrojů informačních technologií na 
úrovni organizace, a všechny ostatní 
výdaje na technickou a správní pomoc, 
které Komise vynaloží na řízení tohoto 
nástroje. Výdaje mohou rovněž pokrývat 
náklady na další podpůrné činnosti, jako 
například kontrolu kvality a sledování 

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
zejména studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce, výdaje 
spojené se sítěmi informačních technologií 
se zaměřením na zpracování a výměnu 
informací, včetně nástrojů informačních 
technologií na úrovni organizace, a 
všechny ostatní výdaje na technickou a 
správní pomoc, které Komise vynaloží na 
řízení tohoto nástroje. Výdaje mohou 
rovněž pokrývat náklady na další podpůrné 
činnosti, jako například kontrolu kvality a 
sledování technické podpory projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posuzování a provádění 
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technické podpory projektů na místě a 
náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posuzování a provádění 
strukturálních reforem.

strukturálních reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
zejména studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce, včetně 
institucionální komunikace o politických 
prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli 
tohoto nařízení, výdaje spojené se sítěmi 
informačních technologií se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, včetně 
nástrojů informačních technologií na 
úrovni organizace, a všechny ostatní 
výdaje na technickou a správní pomoc, 
které Komise vynaloží na řízení tohoto 
nástroje. Výdaje mohou rovněž pokrývat 
náklady na další podpůrné činnosti, jako 
například kontrolu kvality a sledování 
technické podpory projektů na místě a 
náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posuzování a provádění 
strukturálních reforem.

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
zejména studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce, včetně 
institucionální komunikace o politických 
prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli 
tohoto nařízení, výdaje spojené se sítěmi 
informačních technologií se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, včetně 
nástrojů informačních technologií na 
úrovni organizace, a všechny ostatní 
výdaje na technickou a správní pomoc, 
které Komise vynaloží na řízení tohoto 
nástroje. Výdaje mohou rovněž pokrývat 
náklady na další podpůrné činnosti, jako 
například kontrolu kvality a sledování 
technické podpory projektů na místě, 
zejména vysíláním odborníků, a náklady 
na vzájemné poradenství a odborníky pro 
posuzování a provádění strukturálních 
reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
zejména studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce, včetně 
institucionální komunikace o politických 
prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli 
tohoto nařízení, výdaje spojené se sítěmi 
informačních technologií se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, včetně 
nástrojů informačních technologií na 
úrovni organizace, a všechny ostatní 
výdaje na technickou a správní pomoc, 
které Komise vynaloží na řízení tohoto 
nástroje. Výdaje mohou rovněž pokrývat 
náklady na další podpůrné činnosti, jako 
například kontrolu kvality a sledování 
technické podpory projektů na místě a 
náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posuzování a provádění 
strukturálních reforem.

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
zejména studie, jednání zúčastněných 
stran a odborníků, informační a 
komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud souvisejí s cíli tohoto nařízení, 
výdaje spojené se sítěmi informačních 
technologií se zaměřením na zpracování a 
výměnu informací, včetně nástrojů 
informačních technologií na úrovni 
organizace, a všechny ostatní výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení tohoto nástroje. Výdaje 
mohou rovněž pokrývat náklady na další 
podpůrné činnosti, jako například kontrolu 
kvality a sledování technické podpory 
projektů na místě a náklady na vzájemné 
poradenství a odborníky pro posuzování a 
provádění strukturálních reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise poskytne na období dvaceti 
měsíců od data použitelnosti tohoto 
nařízení pro přidělení 50 % celkového 
finančního krytí uvedeného v odstavci 1. 
Každý členský stát může navrhnout, aby 
za účelem plnění cílů stanovených v 
článcích 3 a 4 tohoto nařízení obdržel 
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finanční příspěvek uvedený v odstavci 1 v 
plné výši.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Na období začínající po skončení 
období uvedeného v předchozím odstavci 
poskytne Komise zbývajících 50 % 
celkového finančního krytí uvedeného v 
odstavci 1 plus částku, která dosud nebyla 
přidělena.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do nástroje mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení nebo nepřímo v 
souladu s písmenem c) uvedeného článku. 
Uvedené zdroje se použijí ve prospěch 
dotčeného členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 283
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do nástroje mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení nebo nepřímo v 
souladu s písmenem c) uvedeného článku. 
Uvedené zdroje se použijí ve prospěch 
dotčeného členského státu.

3. Výše zdrojů převedených do 
nástroje nesmí překročit 2 % celkové 
částky přidělené členskému státu v rámci 
sdíleného řízení na období 2021–2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do nástroje mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení nebo nepřímo v 
souladu s písmenem c) uvedeného článku. 
Uvedené zdroje se použijí ve prospěch 
dotčeného členského státu.

3. Do nástroje mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení nebo nepřímo v 
souladu s písmenem c) uvedeného článku. 
Uvedené zdroje se použijí ve prospěch 
dotčeného členského státu, a to i na 
regionální a místní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odborné vstupy týkající se 
politického poradenství, změny politik, 
vypracovávání strategií a plánů reforem, 
jakož i legislativní, institucionální, 
strukturální a správní reformy;

a) odborné vstupy týkající se 
politického poradenství, změny politik, 
vypracovávání strategií a plánů reforem 
a investic, jakož i legislativní, 
institucionální, strukturální a správní 
reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) podpora v oblasti auditu a 
správního nebo trestního vyšetřování s 
cílem posílit boj proti podvodům, korupci 
a praní peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování odborníků, včetně 
místních odborníků, na kratší či delší dobu 
za účelem plnění úkolů v konkrétních 
oblastech nebo provádění operačních 
činností, v případě potřeby s podporou pro 
tlumočení, překlady a spolupráci, 
administrativní pomoc i infrastrukturu a 
vybavení;

b) poskytování odborníků, kteří mají 
trvalé bydliště a zaměstnání v některém z 
členských států EU, včetně místních 
odborníků, na kratší či delší dobu za 
účelem plnění úkolů v konkrétních 
oblastech nebo provádění operačních 
činností, v případě potřeby s podporou pro 
tlumočení, překlady a spolupráci, 
administrativní pomoc i infrastrukturu a 
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vybavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování odborníků, včetně 
místních odborníků, na kratší či delší dobu 
za účelem plnění úkolů v konkrétních 
oblastech nebo provádění operačních 
činností, v případě potřeby s podporou pro 
tlumočení, překlady a spolupráci, 
administrativní pomoc i infrastrukturu a 
vybavení;

b) poskytování odborníků 
schválených Evropským parlamentem, 
včetně místních odborníků, na kratší či 
delší dobu za účelem plnění úkolů v 
konkrétních oblastech nebo provádění 
operačních činností, v případě potřeby s 
podporou pro tlumočení, překlady a 
spolupráci, administrativní pomoc i 
infrastrukturu a vybavení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 289
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrné akce na všech 
úrovních řízení, které rovněž přispívají k 
posílení postavení občanské společnosti, 
včetně případných sociálních partnerů, 
zejména:

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrné akce na všech 
úrovních řízení, které rovněž přispívají k 
posílení postavení občanské společnosti, 
včetně sociálních partnerů, pod podmínkou 
silné motivace pro přidanou hodnotu pro 
účel nástroje a všech informací týkajících 
se organizace a nákladů na tyto činnosti, 
které mají být zveřejněny, aby byla 
zajištěna transparentnost a odpovědnost, 
zejména:
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Or. en

Pozměňovací návrh 290
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrné akce na všech 
úrovních řízení, které rovněž přispívají k 
posílení postavení občanské společnosti, 
včetně případných sociálních partnerů, 
zejména:

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrné akce na všech 
úrovních řízení, které rovněž přispívají k 
posílení postavení občanské společnosti, 
včetně sociálních partnerů, jako jsou 
odborové svazy a zástupci zranitelných 
sociálních skupin, zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrné akce na všech 
úrovních řízení, které rovněž přispívají k 
posílení postavení občanské společnosti, 
včetně případných sociálních partnerů, 
zejména:

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrné akce na všech 
úrovních řízení s přednostním využitím 
informačních a komunikačních 
technologií, které rovněž přispívají k 
posílení postavení občanské společnosti, 
včetně případných sociálních partnerů, 
zejména:

Or. es

Pozměňovací návrh 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrné akce na všech 
úrovních řízení, které rovněž přispívají k 
posílení postavení občanské společnosti, 
včetně případných sociálních partnerů, 
zejména:

c) budování institucionálních, 
správních nebo odvětvových kapacit a 
související podpůrné akce na všech 
úrovních řízení, které rovněž přispívají k 
posílení postavení případných sociálních 
partnerů, zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 293
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) semináře, konference a 
workshopy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) konzultace s širokou škálou 
zúčastněných stran prostřednictvím 
různých fór, včetně organizací žen a zástu 
pců zranitelných skupin a sociálních 
partnerů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 295
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pracovní návštěvy v příslušných 
členských státech nebo třetích zemích, při 
nichž mohou úředníci získávat nebo 
zvyšovat svoji odbornost nebo znalosti v 
příslušných záležitostech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pracovní návštěvy v příslušných 
členských státech nebo třetích zemích, při 
nichž mohou úředníci získávat nebo 
zvyšovat svoji odbornost nebo znalosti v 
příslušných záležitostech;

ii) pracovní návštěvy v příslušných 
členských státech nebo třetích zemích, při 
nichž mohou úředníci získávat nebo 
zvyšovat svoji odbornost nebo znalosti v 
příslušných záležitostech, bez cestovních 
výdajů;

Or. en

Odůvodnění

Aby byl nástroj v souladu se svou zelenou agendou, měl by se využívat pouze k financování 
pracovních návštěv jako takových, které lze organizovat i prostřednictvím telekonference. 
Nástroj by neměl být využíván k dotování zahraničních cest.

Pozměňovací návrh 297
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod ii
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pracovní návštěvy v příslušných 
členských státech nebo třetích zemích, při 
nichž mohou úředníci získávat nebo 
zvyšovat svoji odbornost nebo znalosti v 
příslušných záležitostech;

ii) výměna osvědčených postupů s 
příslušnými členskými státy nebo třetími 
zeměmi, při nichž mohou úředníci získávat 
nebo zvyšovat svoji odbornost nebo 
znalosti v příslušných záležitostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vzdělávací akce a rozvoj on-line 
nebo jiných vzdělávacích modulů na 
podporu nezbytných odborných dovedností 
a znalostí souvisejících s příslušnými 
reformami;

iii) vzdělávací akce, zejména v oblasti 
rovnosti žen a mužů, a rozvoj on-line nebo 
jiných vzdělávacích modulů na podporu 
nezbytných odborných dovedností a 
znalostí souvisejících s příslušnými 
reformami;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) posouzení dopadu na rovnost žen a 
mužů a agregované i neagregované 
databáze údajů založených na pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiib) začleňování oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do regionálních 
nebo vnitrostátních programů, včetně 
soudržné a konzistentní metodiky 
sledování;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) shromažďování údajů a statistik, 
vytváření společných metodik a případně 
ukazatelů nebo měřítek;

d) shromažďování údajů a statistik, 
zejména údajů, které jsou členěny podle 
pohlaví a úrovně příjmů s cílem 
podporovat sociálně a genderově citlivé 
politiky, vytváření společných metodik 
mimo jiné pro začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a klimatu a případně 
ukazatelů nebo měříte;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) shromažďování údajů a statistik, 
vytváření společných metodik a případně 
ukazatelů nebo měřítek;

d) shromažďování údajů a statistik, 
vytváření společných metodik a případně 
ukazatelů nebo měřítek v souvislosti s cíli 
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evropského semestru a systémů 
každoročního hodnocení různých 
programů ze střednědobého hlediska;

Or. es

Pozměňovací návrh 303
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) shromažďování údajů a statistik, 
vytváření společných metodik a případně 
ukazatelů nebo měřítek;

d) shromažďování údajů a statistik 
včetně údajů roztříděných podle pohlaví, 
vytváření společných metodik včetně 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
a změny klimatu a jejich sledování a 
případně ukazatelů nebo měřítek;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech, jako je azyl, migrace 
a kontrola hranic;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech, jako je azyl, migrace 
a kontrola hranic;

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech, jako je azyl, migrace 
a začleňování migrantů a uprchlíků;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech, jako je azyl, migrace 
a kontrola hranic;

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech, jako je civilní 
ochrana, azyl, migrace a kontrola 
hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech, jako je azyl, migrace 
a kontrola hranic;

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech uvedených v článku 
5;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) budování kapacit IT, včetně 
odborných znalostí týkajících se rozvoje, 
údržby, provozu a kontroly kvality 
infrastruktury IT a aplikací potřebných k 
provádění příslušných reforem, 
kybernetické bezpečnosti, jakož i 
odborných znalostí souvisejících s 
programy zaměřenými na digitalizaci 
veřejných služeb;

f) budování kapacit IT, včetně 
odborných znalostí týkajících se rozvoje, 
údržby, provozu a kontroly kvality 
infrastruktury IT a aplikací potřebných k 
provádění příslušných reforem, 
kybernetické bezpečnosti, jakož i 
odborných znalostí souvisejících s 
programy zaměřenými na digitalizaci 
veřejných služeb, zejména služeb, jako je 
zdravotní a sociálně zdravotní péče, 
vzdělávání nebo soudnictví, které mají 
významný závazek coby služby veřejnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) budování kapacit IT, včetně 
odborných znalostí týkajících se rozvoje, 
údržby, provozu a kontroly kvality 
infrastruktury IT a aplikací potřebných k 
provádění příslušných reforem, 
kybernetické bezpečnosti, jakož i 
odborných znalostí souvisejících s 
programy zaměřenými na digitalizaci 
veřejných služeb;

f) budování kapacit IT, včetně 
odborných znalostí týkajících se rozvoje, 
údržby, provozu a kontroly kvality 
infrastruktury IT a aplikací potřebných k 
provádění příslušných reforem, 
kybernetické bezpečnosti, rozvoje 
otevřeného softwaru a hardwaru, což 
přispívá k digitální transformaci a 
posílení ochrany osobních údajů, jakož i 
odborných znalostí souvisejících s 
programy zaměřenými na digitalizaci 
veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. f



PE657.172v01-00 136/178 AM\1212336CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) budování kapacit IT, včetně 
odborných znalostí týkajících se rozvoje, 
údržby, provozu a kontroly kvality 
infrastruktury IT a aplikací potřebných k 
provádění příslušných reforem, 
kybernetické bezpečnosti, jakož i 
odborných znalostí souvisejících s 
programy zaměřenými na digitalizaci 
veřejných služeb;

f) budování kapacit IT, včetně 
odborných znalostí týkajících se rozvoje, 
údržby, provozu a kontroly kvality 
infrastruktury IT a aplikací potřebných k 
provádění příslušných reforem, 
kybernetické bezpečnosti, jakož i 
odborných znalostí souvisejících s 
programy zaměřenými na digitalizaci 
veřejných služeb s důrazem na 
interoperabilní nebo společná řešení mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení a posouzení dopadů 
a příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů;

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení a posouzení dopadů, 
posouzení dopadů na rovnost žen a mužů, 
jejichž výsledky se automaticky vyměňují 
mezi členskými státy a s Komisí s cílem 
zajistit co nejvyšší úroveň 
transparentnosti a zajistit soudržnost 
politik v celé Unii v oblasti rovnosti žen a 
mužů a příprava a publikace pokynů, zpráv 
a vzdělávacích materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení a posouzení dopadů 
a příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů;

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení a posouzení 
kvantitativních a kvalitativních výsledků a 
dopadů v souladu se stanovenými cíli a 
příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů;

Or. es

Pozměňovací návrh 313
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení a posouzení dopadů 
a příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů;

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení a posouzení 
dopadůvčetně posouzení genderových 
dopadů a příprava a publikace pokynů, 
zpráv a vzdělávacích materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení a posouzení dopadů 
a příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů;

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení a posouzení dopadů 
a příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů, nejlépe 
dostupných on-line;

Or. en
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Pozměňovací návrh 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) komunikační projekty v oblasti 
vzdělávání, včetně elektronického učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměny osvědčených postupů; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně institucionální komunikace a 
případně komunikace prostřednictvím 
sociálních sítí;

h) komunikační projekty v oblasti 
vzdělávání, včetně elektronického učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměny osvědčených postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 316
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) komunikační projekty v oblasti 
vzdělávání, včetně elektronického učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměny osvědčených postupů; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně institucionální komunikace a 
případně komunikace prostřednictvím 
sociálních sítí;

h) komunikační projekty v oblasti 
vzdělávání, včetně elektronického učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměny osvědčených postupů; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně institucionální komunikace a 
komunikace prostřednictvím sociálních sítí 
nebo platforem se zohledněním potřeb 
komunikační strategie;

Or. es

Pozměňovací návrh 317
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
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Čl. 7 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) komunikační projekty v oblasti 
vzdělávání, včetně elektronického učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměny osvědčených postupů; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně institucionální komunikace a 
případně komunikace prostřednictvím 
sociálních sítí;

h) komunikační projekty v oblasti 
vzdělávání, včetně elektronického učení, 
spolupráce, šíření informací a výměny 
osvědčených postupů; organizace 
osvětových a informačních kampaní, 
institucionální komunikace a případně 
komunikace prostřednictvím sociálních 
sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) jakékoli další relevantní činnosti, 
které podporují obecný cíl a specifické cíle 
uvedené v článcích 3 a 4.

j) jakékoli další relevantní činnosti, 
které podporují obecný cíl a specifické cíle 
uvedené v článcích 3 a 4 a podporují 
absorpční kapacitu.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) jakékoli další relevantní činnosti, 
které podporují obecný cíl a specifické cíle 
uvedené v článcích 3 a 4.

j) jakékoli další relevantní činnosti, 
které plně a náležitě podporují obecný cíl a 
specifické cíle uvedené v článcích 3 a 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 320
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) pomoci projektům, aby mohly 
dospět k financování a aby byly 
proveditelné v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druhy akcí uvedené v posledním odstavci 
by měly být způsobilé pro financování, 
pokud budou zahájeny od 1. února 2020, 
za předpokladu, že sledují cíle stanovené v 
článcích 3 a 4 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje získat 
technickou podporu v rámci tohoto 
nástroje, předloží Komisi žádost o 
technickou podporu, v níž uvede oblasti 
politiky a priority pro podporu v rámci 
oblasti působnosti, jak je stanovena v 

1. Členský stát nebo regionální či 
místní orgán, který si přeje získat 
technickou podporu v rámci tohoto 
nástroje, předloží Komisi žádost o 
technickou podporu, v níž uvede oblasti 
politiky a priority pro podporu v rámci 



AM\1212336CS.docx 141/178 PE657.172v01-00

CS

článku 5. Žádosti se podávají do 31. října 
kalendářního roku. Komise může 
poskytnout pokyny ohledně hlavních 
prvků, které mají být v žádosti o podporu 
uvedeny.

oblasti působnosti, jak je stanovena v 
článku 5. Žádosti se podávají do 31. října 
kalendářního roku. Komise může 
poskytnout pokyny ohledně hlavních 
prvků, které mají být v žádosti o podporu 
uvedeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje získat 
technickou podporu v rámci tohoto 
nástroje, předloží Komisi žádost o 
technickou podporu, v níž uvede oblasti 
politiky a priority pro podporu v rámci 
oblasti působnosti, jak je stanovena v 
článku 5. Žádosti se podávají do 31. října 
kalendářního roku. Komise může 
poskytnout pokyny ohledně hlavních 
prvků, které mají být v žádosti o podporu 
uvedeny.

1. Členský stát, který si přeje získat 
technickou podporu v rámci tohoto 
nástroje, předloží Komisi žádost o 
technickou podporu, v níž uvede oblasti 
politiky a priority pro podporu v rámci 
oblasti působnosti, jak je stanovena v 
článku 5. Žádosti se podávají do 31. října 
kalendářního roku. Komise může 
poskytnout doporučení ohledně hlavních 
prvků, které mají být v žádosti o podporu 
uvedeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Příjemci nástroje pro technickou 
podporu musí v rámci žádosti o 
technickou podporu konzultovat místní a 
regionální orgány, sociální partnery a 
zástupce občanské společnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, které chtějí nástroj 
využít, případně v rámci svých žádostí o 
technickou podporu konzultují příslušné 
zúčastněné strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou předložit 
žádost o technickou podporu za těchto 
okolností souvisejících s:

2. Členské státy nebo regionální a 
místní orgány mohou předložit žádost o 
technickou podporu za těchto okolností 
souvisejících s:

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděním reforem členskými 
státy z jejich vlastního podnětu, zejména na 
podporu oživení [v souladu s nařízením 
(EU) č. YYY/XX], za účelem dosažení 

a) prováděním reforem členskými 
státy nebo místními a regionálními orgány 
z jejich vlastního podnětu, zejména na 
podporu udržitelného oživení [v souladu s 
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udržitelného hospodářského růstu a 
vytváření pracovních míst a posílení 
odolnosti;

nařízením (EU) č. YYY/XX], za účelem 
dosažení udržitelného hospodářského 
růstu, podpory vytváření kvalitních 
pracovních míst, sociálního začlenění, 
ochrany životního prostředí, zmírňování 
změny klimatu, rovnosti žen a mužů 
a sociální a hospodářské odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděním reforem členskými 
státy z jejich vlastního podnětu, zejména na 
podporu oživení [v souladu s nařízením 
(EU) č. YYY/XX], za účelem dosažení 
udržitelného hospodářského růstu a 
vytváření pracovních míst a posílení 
odolnosti;

a) prováděním reforem a investic 
členskými státy z jejich vlastního podnětu, 
zejména na podporu oživení [v souladu s 
nařízením (EU) č. YYY/XX], za účelem 
dosažení udržitelného hospodářského růstu 
podporujícího sociální začlenění a 
vytváření kvalitních pracovních míst a 
posílení odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděním reforem členskými 
státy z jejich vlastního podnětu, zejména na 
podporu oživení [v souladu s nařízením 
(EU) č. YYY/XX], za účelem dosažení 
udržitelného hospodářského růstu a 
vytváření pracovních míst a posílení 
odolnosti;

a) prováděním reforem a investic 
členskými státy z jejich vlastního podnětu, 
zejména na podporu oživení [v souladu s 
nařízením (EU) č. YYY/XX], za účelem 
dosažení spravedlivého, inkluzivního 
a udržitelného hospodářského růstu, 
sociálního začlenění a vytváření 
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kvalitních pracovních míst a posílení 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) prováděním politik přispívajících k 
cílům Zelené dohody pro Evropu, cílů 
udržitelného rozvoje, evropského pilíře 
sociálních práv a cílů Unie v oblasti 
energetiky a klimatu do roku 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) uskutečňováním ekonomických 
ozdravných programů pro členské státy, 
které jsou příjemci finanční pomoci Unie 
ze stávajících nástrojů, zejména v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 472/201324, pokud jde o 
členské státy, jejichž měnou je euro, a 
nařízením Rady (ES) č. 332/200225, pokud 
jde o členské státy, jejichž měnou euro 
není;

vypouští se

_________________
24 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 
2013 o posílení hospodářského a 
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rozpočtového dohledu nad členskými státy 
eurozóny, jejichž finanční stabilita je 
postižena či ohrožena závažnými obtížemi 
(Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1).
25Nařízení Rady (ES) č. 332/2002 ze dne 
18. února 2002, kterým se zavádí systém 
střednědobé finanční pomoci platebním 
bilancím členských států (Úř. věst. L 53, 
23.2.2002, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděním reforem zaměřených 
na udržení růstu a posílení odolnosti v 
rámci procesů správy ekonomických 
záležitostí, zejména doporučení pro 
jednotlivé země vydaných v rámci 
evropského semestru nebo opatření 
týkajících se provádění práva Unie;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 333
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděním reforem zaměřených 
na udržení růstu a posílení odolnosti v 
rámci procesů správy ekonomických 
záležitostí, zejména doporučení pro 
jednotlivé země vydaných v rámci 
evropského semestru nebo opatření 

c) opatřeními, která se týkají 
provádění práva Unie;
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týkajících se provádění práva Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděním reforem zaměřených na 
udržení růstu a posílení odolnosti v rámci 
procesů správy ekonomických záležitostí, 
zejména doporučení pro jednotlivé země 
vydaných v rámci evropského semestru 
nebo opatření týkajících se provádění 
práva Unie;

c) prováděním reforem zaměřených na 
udržení růstu a posílení odolnosti v rámci 
procesů správy ekonomických záležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděním reforem zaměřených na 
udržení růstu a posílení odolnosti v rámci 
procesů správy ekonomických záležitostí, 
zejména doporučení pro jednotlivé země 
vydaných v rámci evropského semestru 
nebo opatření týkajících se provádění práva 
Unie;

c) prováděním reforem zaměřených na 
udržení růstu a posílení odolnosti v rámci 
procesů správy ekonomických záležitostí, 
zejména doporučení pro jednotlivé země 
vydaných v rámci evropského semestru 
nebo opatření týkajících se proticyklických 
dlouhodobých investic nebo provádění 
práva Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděním reforem zaměřených na 
udržení růstu a posílení odolnosti v rámci 
procesů správy ekonomických záležitostí, 
zejména doporučení pro jednotlivé země 
vydaných v rámci evropského semestru 
nebo opatření týkajících se provádění práva 
Unie;

c) prováděním sociálně vyvážených 
reforem na podporu zaměstnanosti a 
posílení odolnosti v rámci procesů správy 
ekonomických záležitostí Unie nebo 
opatření týkajících se provádění práva 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděním reforem zaměřených na 
udržení růstu a posílení odolnosti v rámci 
procesů správy ekonomických záležitostí, 
zejména doporučení pro jednotlivé země 
vydaných v rámci evropského semestru 
nebo opatření týkajících se provádění práva 
Unie;

c) prováděním reforem zaměřených na 
posílení růstu a posílení odolnosti v rámci 
procesů správy ekonomických záležitostí, 
zejména doporučení pro jednotlivé země 
vydaných v rámci evropského semestru 
nebo opatření týkajících se provádění práva 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přípravou plánů na podporu oživení 
a odolnosti podle nařízení (EU) 
č. YYY/XX a jejich prováděním ze strany 

d) přípravou a revizí plánů na podporu 
oživení a odolnosti podle nařízení (EU) 
č. YYY/XX a jejich prováděním ze strany 
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členských států. členských států nebo regionálních a 
místních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přípravou plánů na podporu oživení 
a odolnosti podle nařízení (EU) č. YYY/XX 
a jejich prováděním ze strany členských 
států.

d) přípravou, úpravou nebo 
zlepšováním plánů na podporu oživení a 
odolnosti podle nařízení o zřízení facility 
na podporu oživení a odolnosti a jejich 
prováděním ze strany členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přípravou plánů na podporu 
oživení a odolnosti podle nařízení (EU) 
č. YYY/XX a jejich prováděním ze strany 
členských států.

d) vypracováním a prováděním plánů 
na podporu oživení a odolnosti podle 
nařízení (EU) č. YYY/XX a jejich 
prováděním ze strany členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) prováděním hlavních priorit a cílů 
Unie, jako jsou Zelená dohoda pro 
Evropu, Pařížská dohoda, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, evropský pilíř 
sociálních práv, digitální transformace a 
inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, podrobí Komise 
žádost o podporu uvedenou v odstavci 1 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v příslušných oblastech politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu, 
přičemž zohlední zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a řádného finančního 
řízení.

3. Na základě dialogu s členským 
státem nebo regionálním či místním 
orgánem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, podrobí Komise 
žádost o podporu uvedenou v odstavci 1 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v příslušných oblastech politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu 
nebo regionálního či místního orgánu, 
přičemž zohlední zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a řádného finančního 
řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí



PE657.172v01-00 150/178 AM\1212336CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, podrobí Komise 
žádost o podporu uvedenou v odstavci 1 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v příslušných oblastech politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu, 
přičemž zohlední zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a řádného finančního 
řízení.

3. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, podrobí Komise 
žádost o podporu uvedenou v odstavci 1 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v příslušných oblastech politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
institucionální a obecné správní kapacity 
členského státu, přičemž zohlední zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a 
řádného finančního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, podrobí Komise 
žádost o podporu uvedenou v odstavci 1 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v příslušných oblastech politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu, 
přičemž zohlední zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a řádného finančního 
řízení.

3. Na základě dialogu s členským 
státem podrobí Komise žádost o podporu 
uvedenou v odstavci 1 analýze na základě 
naléhavosti, rozsahu a hloubky zjištěných 
problémů, potřeby podpory v příslušných 
oblastech politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 345
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, podrobí Komise 
žádost o podporu uvedenou v odstavci 1 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v příslušných oblastech politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu, 
přičemž zohlední zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a řádného finančního 
řízení.

3. Na základě dialogu s členským 
státem podrobí Komise žádost o podporu 
uvedenou v odstavci 1 analýze na základě 
naléhavosti, rozsahu a hloubky zjištěných 
problémů, potřeby podpory v příslušných 
oblastech politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, podrobí Komise 
žádost o podporu uvedenou v odstavci 1 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v příslušných oblastech politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu, 
přičemž zohlední zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a řádného finančního 
řízení.

3. Na základě dialogu s členským 
státem podrobí Komise žádost o podporu 
uvedenou v odstavci 1 analýze na základě 
naléhavosti, rozsahu a hloubky zjištěných 
problémů, potřeby podpory v příslušných 
oblastech politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 347
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě dialogu s členským 
státem, mimo jiné v souvislosti s 
evropským semestrem, podrobí Komise 
žádost o podporu uvedenou v odstavci 1 
analýze na základě naléhavosti, rozsahu a 
hloubky zjištěných problémů, potřeby 
podpory v příslušných oblastech politik, 
analýzy socioekonomických ukazatelů a 
obecné správní kapacity členského státu, 
přičemž zohlední zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a řádného finančního 
řízení.

3. Na základě dialogu s členským 
státem podrobí Komise žádost o podporu 
uvedenou v odstavci 1 analýze na základě 
naléhavosti, rozsahu a hloubky zjištěných 
problémů a výzev potřeby podpory v 
příslušných oblastech politik, analýzy 
socioekonomických ukazatelů a obecné 
správní kapacity členského státu, přičemž 
zohlední zásady transparentnosti, rovného 
zacházení a řádného finančního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě této analýzy a s přihlédnutím 
ke stávajícím akcím a opatřením 
financovaným z fondů Unie nebo jiných 
programů Unie se Komise dohodne s 
dotčeným členským státem na prioritních 
oblastech pro podporu, cílech, 
orientačním harmonogramu, rozsahu 
podpůrných opatření, která mají být 
poskytnuta, a odhadovaném celkovém 
finančním příspěvku na tuto technickou 
podporu, který bude stanoven v plánu 
spolupráce a podpory.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě této analýzy a s přihlédnutím 
ke stávajícím akcím a opatřením 
financovaným z fondů Unie nebo jiných 
programů Unie se Komise dohodne s 
dotčeným členským státem na prioritních 
oblastech pro podporu, cílech, orientačním 
harmonogramu, rozsahu podpůrných 
opatření, která mají být poskytnuta, a 
odhadovaném celkovém finančním 
příspěvku na tuto technickou podporu, 
který bude stanoven v plánu spolupráce a 
podpory.

Na základě této analýzy a s přihlédnutím 
ke stávajícím akcím a opatřením 
financovaným z fondů Unie nebo jiných 
programů Unie se Komise dohodne s 
dotčeným členským státem na prioritních 
oblastech pro podporu, cílech v podobě 
jasných reformních závazků, orientačním 
harmonogramu, závazných milnících, 
rozsahu podpůrných opatření, která mají 
být poskytnuta, a odhadovaném celkovém 
finančním příspěvku na tuto technickou 
podporu, který bude stanoven v plánu 
spolupráce a podpory.

Or. en

Odůvodnění

Plán spolupráce a podpory by měl obsahovat konkrétní a závazné milníky, aby bylo možné 
měřit pokrok při provádění.

Pozměňovací návrh 350
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě této analýzy a s přihlédnutím 
ke stávajícím akcím a opatřením 
financovaným z fondů Unie nebo jiných 
programů Unie se Komise dohodne s 
dotčeným členským státem na prioritních 
oblastech pro podporu, cílech, orientačním 
harmonogramu, rozsahu podpůrných 
opatření, která mají být poskytnuta, a 
odhadovaném celkovém finančním 
příspěvku na tuto technickou podporu, 
který bude stanoven v plánu spolupráce a 
podpory.

Na základě této analýzy a s přihlédnutím 
ke stávajícím akcím a opatřením 
financovaným z fondů Unie nebo jiných 
programů Unie se Komise dohodne s 
dotčeným členským státem nebo 
příslušným regionálním či místním 
orgánem na prioritních oblastech pro 
podporu, cílech, orientačním 
harmonogramu, rozsahu podpůrných 
opatření, která mají být poskytnuta, a 
odhadovaném celkovém finančním 
příspěvku na tuto technickou podporu, 
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který bude stanoven v plánu spolupráce a 
podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Plán spolupráce a podpory uvedený 
v odstavci 3 musí identifikovat, odděleně 
od jiné technické podpory, opatření 
související s plány na podporu oživení a 
odolnosti členských států podle nařízení 
(EU) č. YYY/XX.

4. Plán spolupráce a podpory uvedený 
v odstavci 3 musí identifikovat, odděleně 
od jiné technické podpory, opatření 
související s plány na podporu oživení a 
odolnosti členských států nebo 
regionálních a místních orgánů podle 
nařízení (EU) č. YYY/XX.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informování Evropského parlamentu 
a Rady a komunikace o plánech spolupráce 
a podpory

Evropský parlament a Rada a komunikace 
o plánech spolupráce a podpory

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1



AM\1212336CS.docx 155/178 PE657.172v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá se souhlasem 
dotčeného členského státu bez zbytečného 
odkladu plán spolupráce a podpory 
Evropskému parlamentu a Radě. Dotčený 
členský stát může odmítnout udělit tento 
souhlas v případě citlivých či důvěrných 
informací, jejichž zpřístupnění by ohrozilo 
jeho veřejné zájmy.

1. Komise předá bez zbytečného 
odkladu plán spolupráce a podpory 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá se souhlasem 
dotčeného členského státu bez zbytečného 
odkladu plán spolupráce a podpory 
Evropskému parlamentu a Radě. Dotčený 
členský stát může odmítnout udělit tento 
souhlas v případě citlivých či důvěrných 
informací, jejichž zpřístupnění by ohrozilo 
jeho veřejné zájmy.

1. Komise předá se souhlasem 
dotčeného členského státu bez zbytečného 
odkladu plán spolupráce a podpory 
Evropskému parlamentu a Radě. Pokud 
dotčený členský stát vznese obavy v 
případě citlivých nebo důvěrných 
informací, jejichž zpřístupnění by ohrozilo 
jeho veřejné zájmy, Komise spolupracuje s 
Evropským parlamentem s cílem 
poskytnout příslušné informace bez 
zbytečného odkladu důvěrným způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá se souhlasem 
dotčeného členského státu bez zbytečného 

1. Komise předá se souhlasem 
dotčeného členského státu bez zbytečného 



PE657.172v01-00 156/178 AM\1212336CS.docx

CS

odkladu plán spolupráce a podpory 
Evropskému parlamentu a Radě. Dotčený 
členský stát může odmítnout udělit tento 
souhlas v případě citlivých či důvěrných 
informací, jejichž zpřístupnění by ohrozilo 
jeho veřejné zájmy.

odkladu plán spolupráce a podpory 
Evropskému parlamentu a Radě a to 
zejména pro účely demokratické 
odpovědnosti a záruku zviditelnění akcí 
Unie. Dotčený členský stát může 
odmítnout udělit tento souhlas v případě 
citlivých či důvěrných informací, jejichž 
zpřístupnění by ohrozilo jeho veřejné 
zájmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 
1 nicméně Komise předá Evropskému 
parlamentu a Radě plán spolupráce a 
podpory za následujících podmínek:

vypouští se

a) jakmile dotčený členský stát odstraní 
veškeré citlivé či důvěrné informace, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo jeho veřejné 
zájmy.
b) po uplynutí přiměřené lhůty, pokud by 
zveřejnění příslušných informací nemělo 
nepříznivý dopad na provádění 
podpůrných opatření, a v každém případě 
nejpozději do dvou měsíců od provedení 
těchto opatření podle plánu spolupráce a 
podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Příslušný výbor nebo výbory 
Evropského parlamentu mohou vyzvat 
zástupce Komise, aby předstoupili před 
výborem nebo výbory, aby projednali 
opatření plánovaná a přijatá podle tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby zajistila viditelnost 
financování podpůrných opatření 
obsažených v plánech spolupráce a 
podpory z prostředků Unie, může Komise 
realizovat komunikační činnosti, a to i 
prostřednictvím společných 
komunikačních činností s dotčenými 
vnitrostátními orgány.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby zajistila viditelnost 
financování podpůrných opatření 
obsažených v plánech spolupráce a 
podpory z prostředků Unie, může Komise 
realizovat komunikační činnosti, a to i 
prostřednictvím společných 

3. Aby zajistila viditelnost 
financování podpůrných opatření 
obsažených v plánech spolupráce a 
podpory z prostředků Unie, může Komise 
realizovat komunikační činnosti, a to i 
prostřednictvím společných 
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komunikačních činností s dotčenými 
vnitrostátními orgány.

komunikačních činností s dotčenými 
vnitrostátními orgány. Komise na svých 
internetových stránkách zveřejní úplný a 
pravidelně aktualizovaný seznam 
podporovaných projektů a pro každý z 
nich přidělené částky. O těchto projektech 
v dotčených členských státech bude 
pravidelně informovat kontaktní 
kanceláře Evropského parlamentu 
(EPLO) a střediska Europa Experience.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Aby zajistila viditelnost 
financování podpůrných opatření 
obsažených v plánech spolupráce a 
podpory z prostředků Unie, může Komise 
realizovat komunikační činnosti, a to i 
prostřednictvím společných 
komunikačních činností s dotčenými 
vnitrostátními orgány.

3. Aby zajistila viditelnost 
financování podpůrných opatření 
obsažených v plánech spolupráce a 
podpory z prostředků Unie, může Komise 
realizovat komunikační činnosti 
prostřednictvím společných 
komunikačních činností s dotčenými 
vnitrostátními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Kromě finančního krytí 
stanoveného v čl. 6 odst. 1 mohou členské 
státy navrhnout, že část svého plánu 
reforem a odolnosti přidělí do nástroje pro 
technickou podporu. Přidělená částka 
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přispěje ke zvýšení technické podpory pro 
přípravu, změnu a zlepšení jejich plánů 
obnovy a odolnosti. Přidělená částka se 
provádí v souladu s pravidly nástroje pro 
technickou podporu. Komise uvedené 
zdroje vynakládá v souladu s čl. 62 odst. 1 
písm. a) finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Akce financované z nástroje mohou 
obdržet podporu z jiných programů, 
nástrojů nebo fondů Unie v rámci rozpočtu 
Unie za předpokladu, že tato podpora 
nepokrývá stejné náklady.

Akce financované z nástroje mohou 
obdržet podporu z jiných programů, 
nástrojů nebo fondů Unie v rámci rozpočtu 
Unie za předpokladu, že tato podpora 
nepokrývá stejné náklady a to s cílem 
pomoci dobré kapacitě pro absorpci fondů 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí nástroj v souladu s 
finančním nařízením.

1. Komise provádí nástroj v souladu s 
finančním nařízením včetně plného 
dodržování pravidel na ochranu rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) YYY/XX 
[mechanismus právního státu ve VFR].
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Or. en

Pozměňovací návrh 364
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí nástroj v souladu s 
finančním nařízením.

1. Komise provádí nástroj v souladu s 
finančním nařízením a nařízením (EU) č. 
YYY/XX, pokud jde o ochranu rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) akcí prováděných v rámci 
nepřímého řízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování u grantů činí až 
100 % způsobilých nákladů.

Míra spolufinancování u grantů činí až 
75 % způsobilých nákladů.
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Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo pečlivé využívání finančních prostředků EU, měly by členské státy přispívat k 
provádění reforem.

Pozměňovací návrh 367
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování u grantů činí až 
100 % způsobilých nákladů.

Míra spolufinancování u grantů činí až 
80 % způsobilých nákladů.

Or. de

Pozměňovací návrh 368
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Míra spolufinancování u grantů činí až 100 
% způsobilých nákladů.

Míra spolufinancování u grantů činí 100 % 
způsobilých nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Granty se poskytují pouze 
postupně a způsobem, který je v souladu s 
pokrokem dosaženým při dosahování 
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milníků, jak je stanoveno v plánech 
spolupráce a podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely provádění technické 
podpory přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů pracovní programy a 
informuje o nich Evropský parlament a 
Radu.

6. Pro účely provádění technické 
podpory přijme Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci pracovní 
programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely provádění technické 
podpory přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů pracovní programy a 
informuje o nich Evropský parlament a 
Radu.

6. Pro účely zkoumání  provádění 
technické podpory bude Komise sledovat 
vývoj v jednotlivých členských státech a 
informuje o něm Evropský parlament a 
Radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely provádění technické 
podpory přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů pracovní programy a 
informuje o nich Evropský parlament a 
Radu.

6. Pro účely provádění technické 
podpory přijme Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 16b pracovní programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely provádění technické 
podpory přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů pracovní programy a 
informuje o nich Evropský parlament a 
Radu.

6. Pro účely provádění technické 
podpory přijme Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci pracovní 
programy a informuje o nich Evropský 
parlament a Radu.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pro účely provádění technické 
podpory přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů pracovní programy a 
informuje o nich Evropský parlament a 
Radu.

6. Pro účely provádění technické 
podpory přijme Komise prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci pracovní 
programy a informuje o nich Evropský 
parlament a Radu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 375
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů bude omezená část pracovního 
programu vyhrazena na zvláštní opatření 
pro případ neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů, které 
vyžadují okamžitou reakci, včetně vážných 
hospodářských výkyvů nebo významných 
okolností, jež mají závažný dopad na 
hospodářské a sociální podmínky v 
členském státě, které jsou mimo jeho 
kontrolu.

7. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů bude omezená část pracovního 
programu vyhrazena na zvláštní opatření 
pro případ neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů, které 
vyžadují okamžitou reakci, včetně vážných 
hospodářských výkyvů nebo významných 
okolností, jež mají závažný dopad na 
hospodářské a sociální podmínky v 
členském státě nebo na regionální či 
místní orgán, které jsou mimo jeho 
kontrolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů bude omezená část pracovního 
programu vyhrazena na zvláštní opatření 
pro případ neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů, které 
vyžadují okamžitou reakci, včetně vážných 
hospodářských výkyvů nebo významných 
okolností, jež mají závažný dopad na 
hospodářské a sociální podmínky v 
členském státě, které jsou mimo jeho 
kontrolu.

7. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů bude omezená část pracovního 
programu nepřesahující 5 % vyhrazena na 
zvláštní opatření pro případ neočekávaných 
a řádně odůvodněných naléhavých důvodů, 
které vyžadují okamžitou reakci, včetně 
vážných hospodářských výkyvů nebo 
významných okolností, jež mají závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které jsou mimo jeho 
kontrolu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 377
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů bude omezená část pracovního 
programu vyhrazena na zvláštní opatření 
pro případ neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů, které 
vyžadují okamžitou reakci, včetně vážných 
hospodářských výkyvů nebo významných 
okolností, jež mají závažný dopad na 
hospodářské a sociální podmínky v 
členském státě, které jsou mimo jeho 
kontrolu.

7. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů bude omezená část pracovního 
programu vyhrazena na zvláštní opatření 
pro případ neočekávaných a řádně 
odůvodněných naléhavých důvodů, které 
vyžadují okamžitou reakci, včetně vážných 
hospodářských výkyvů nebo významných 
okolností, jež mají závažný dopad na 
hospodářské, sociální nebo zdravotní 
podmínky v členském státě, které jsou 
mimo jeho kontrolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může na žádost členského státu, 
který si přeje získat technickou podporu, 
přijmout v souladu s cíli a akcemi 
stanovenými v nástroji zvláštní opatření k 
poskytování technické podpory 
vnitrostátním orgánům při řešení 
naléhavých potřeb. Tato zvláštní opatření 
mají dočasnou povahu a souvisejí s 
okolnostmi stanovenými v čl. 8 odst. 2. 
Ukončena budou do šesti měsíců a lze je 
nahradit opatřeními technické podpory v 
souladu s podmínkami stanovenými v 
článku 8.

Komise může na žádost členského státu 
nebo regionálního či místního orgánu, 
který si přeje získat technickou podporu, 
přijmout v souladu s cíli a akcemi 
stanovenými v nástroji zvláštní opatření k 
poskytování technické podpory 
vnitrostátním orgánům při řešení 
naléhavých potřeb. Tato zvláštní opatření 
mají dočasnou povahu a souvisejí s 
okolnostmi stanovenými v čl. 8 odst. 2. 
Ukončena budou do šesti měsíců a lze je 
nahradit opatřeními technické podpory v 
souladu s podmínkami stanovenými v 
článku 8.

Or. en
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Pozměňovací návrh 379
Markus Ferber

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a (nový)
Ustanovení o zákazu snížení úrovně 

právní ochrany
1. Členský stát splatí Komisi jakýkoli 
finanční příspěvek, který mu byl na 
reformní závazek vyplacen podle tohoto 
nařízení, pokud v dotčeném členském 
státě do pěti let od platby dojde k výrazné 
změně podmínek, které takovou platbu 
umožnily.
 2. Výraznou změnu podmínek, které 
platbu umožnily, reprezentují tyto 
případy:
 a) prvky, které vedly k dosažení 
reformních závazků, byly odvolány, nebo
 b) prvky, které vedly k dosažení 
reformních závazků, byly výrazně 
změněny pomocí jiných opatření.
3. Komise přijme rozhodnutí o splacení 
poté, co dá dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě dvou měsíců od sdělení 
jejích závěrů předložit připomínky. 
4. Pro financování v rámci tohoto 
programu jsou způsobilé pouze skutečně 
nové reformy. Reformní závazky, které 
byly provedeny v rámci předchozích 
programů a od té doby byly zrušeny, 
nejsou způsobilé pro financování v rámci 
tohoto programu.
5. Evropská komise sleduje trvalost 
reforem podporovaných v rámci tohoto 
programu.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby reformy podporované v rámci tohoto programu byly v průběhu času 
stabilní. V případě, že reformy podporované tímto programem budou krátce po svém 
provedení změněny, musí přijímající členský stát vrátit obdrženou podporu zpět.

Pozměňovací návrh 380
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí doplňkovost, součinnost, 
soudržnost a soulad mezi různými nástroji 
na unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, zejména pokud jde 
o opatření financovaná z fondů Unie, a to 
jak ve fázi plánování, tak během 
provádění;

a) zkoumá doplňkovost, soudržnost a 
soulad mezi různými nástroji na unijní, 
celostátní a v příslušném případě i na 
regionální úrovni, zejména pokud jde 
o opatření financovaná z fondů Unie, a to 
jak ve fázi plánování, tak během 
provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí doplňkovost, součinnost, 
soudržnost a soulad mezi různými nástroji 
na unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, zejména pokud jde 
o opatření financovaná z fondů Unie, a to 
jak ve fázi plánování, tak během 
provádění;

a) zajistí doplňkovost, součinnost, 
soudržnost a soulad mezi různými nástroji 
na unijní, celostátní i na regionální a místní 
úrovni, zejména pokud jde o opatření 
financovaná z fondů Unie, a to jak ve fázi 
plánování, tak během provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
José Gusmão
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) optimalizují mechanismy pro 
koordinaci za účelem zabránění duplicitě 
úsilí a

b) prosazují mechanismy pro 
koordinaci za účelem zabránění duplicitě 
úsilí a

Or. en

Pozměňovací návrh 383
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, aby byly v rámci 
tohoto nástroje realizovány soudržné a 
efektivní podpůrné akce.

c) posoudí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, aby byly v rámci 
tohoto nástroje realizovány soudržné a 
efektivní podpůrné akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, aby byly v rámci 
tohoto nástroje realizovány soudržné a 
efektivní podpůrné akce.

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
unijní, celostátní, regionální a místní 
úrovni, aby byly v rámci tohoto nástroje 
realizovány soudržné a efektivní podpůrné 
akce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 385
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise bude usilovat o zajištění 
doplňkovosti a součinnosti s podporou 
poskytovanou jinými příslušnými 
mezinárodními organizacemi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje provádění nástroje 
a měří dosažení obecného cíle a 
specifických cílů stanovených v článcích 3 
a 4. Ukazatele, které se použijí pro 
podávání zpráv o pokroku a pro účely 
sledování a hodnocení tohoto nařízení za 
účelem dosažení obecného cíle a 
specifických cílů, jsou stanoveny v příloze. 
Sledování provádění je cílené a přiměřené 
činnostem prováděným v rámci nástroje.

1. Komise sleduje provádění nástroje 
a měří dosažení obecného cíle a 
specifických cílů stanovených v článcích 3 
a 4 s využitím milníků schválených v 
plánech spolupráce a podpory. Ukazatele, 
které se použijí pro podávání zpráv o 
pokroku a pro účely sledování a hodnocení 
tohoto nařízení za účelem dosažení 
obecného cíle a specifických cílů, jsou 
stanoveny v příloze. Sledování provádění 
je cílené a přiměřené činnostem 
prováděným v rámci nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje provádění nástroje 
a měří dosažení obecného cíle a 
specifických cílů stanovených v článcích 3 
a 4. Ukazatele, které se použijí pro 
podávání zpráv o pokroku a pro účely 
sledování a hodnocení tohoto nařízení za 
účelem dosažení obecného cíle a 
specifických cílů, jsou stanoveny v příloze. 
Sledování provádění je cílené a přiměřené 
činnostem prováděným v rámci nástroje.

1. Komise zkoumá provádění nástroje 
a měří dosažení obecného cíle a 
specifických cílů stanovených v článcích 3 
a 4. Ukazatele, které se použijí pro 
podávání zpráv o pokroku a pro účely 
sledování a hodnocení tohoto nařízení za 
účelem dosažení obecného cíle a 
specifických cílů, jsou stanoveny v příloze. 
Posouzení provádění je cílené a přiměřené 
činnostem prováděným v rámci nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění nástroje a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas. Za 
tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie uloží přiměřené 
požadavky na podávání zpráv.

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění nástroje a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně, včas a, 
kdykoli je to možné, i roztříděné podle 
pohlaví a výše příjmu. Za tímto účelem se 
příjemcům finančních prostředků Unie 
uloží přiměřené požadavky na podávání 
zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě podvodu nebo porušení 
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požadavků článků 7 a 8 se vrací zpět 
110 % grantu.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění tohoto nařízení.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění tohoto nařízení. Evropský 
parlament by mohl uspořádat slyšení s 
Komisí v souvislosti s obsahem této 
výroční zprávy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 391
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění tohoto nařízení.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provádění podpůrných opatření. e) provádění podpůrných opatření 
podle jednotlivých zemí a regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení v polovině období 
týkající se jeho provádění. Komise rovněž 
předloží těmto orgánům zprávu o 
nezávislém hodnocení ex post, a to 
nejpozději do tří let od konce období 
uvedeného v článku 1.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů tři roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost nezávislou zprávu o 
hodnocení v polovině období týkající se 
jeho provádění. Komise rovněž předloží 
těmto orgánům zprávu o nezávislém 
hodnocení ex post, a to nejpozději do tří let 
od konce období uvedeného v článku 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení v polovině období 
týkající se jeho provádění. Komise rovněž 

(Netýká se českého znění.) 
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předloží těmto orgánům zprávu o 
nezávislém hodnocení ex post, a to 
nejpozději do tří let od konce období 
uvedeného v článku 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnotící zpráva v polovině období 
zejména posoudí, do jaké míry bylo 
dosaženo cílů nástroje uvedených v 
článcích 3 a 4, účinnost využívání zdrojů a 
evropskou přidanou hodnotu. Zváží také, 
zda jsou všechny cíle a akce nadále 
relevantní.

2. Hodnotící zpráva v polovině období 
zejména posoudí, do jaké míry bylo 
dosaženo cílů nástroje uvedených v 
článcích 3 a 4, účinnost využívání zdrojů a 
evropskou přidanou hodnotu. Zváží také, 
zda jsou všechny cíle a akce nadále 
relevantní. V případě potřeby budou k 
hodnotící zprávě v polovině období 
přiloženy legislativní návrhy na změnu 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 396
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnotící zpráva v polovině období 
zejména posoudí, do jaké míry bylo 
dosaženo cílů nástroje uvedených v 
článcích 3 a 4, účinnost využívání zdrojů a 
evropskou přidanou hodnotu. Zváží také, 
zda jsou všechny cíle a akce nadále 
relevantní.

2. Hodnotící zpráva v polovině období 
zejména posoudí, do jaké míry bylo 
dosaženo cílů nástroje uvedených v 
článcích 3 a 4, dostatečnost a účinnost 
využívání zdrojů a evropskou přidanou 
hodnotu. Zváží také, zda jsou všechny cíle 
a akce nadále relevantní.
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Or. en

Pozměňovací návrh 397
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Zpráva o hodnocení ex post celkově 
posoudí provádění tohoto nařízení a musí 
obsahovat informace o jeho dopadu v 
dlouhodobém horizontu.

3. Zpráva o hodnocení ex post celkově 
posoudí provádění tohoto nařízení a musí 
obsahovat informace o jeho sociálním a 
ekonomickém dopadu v dlouhodobém 
horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 a (nový)
Transparentnost

1. Příjemci zajistí ve prospěch široké 
veřejnosti maximální transparentnost 
opatření a finančních toků v rámci tohoto 
nástroje. Tato transparentnost může být 
omezena pouze právními akty, které se 
týkají obchodního tajemství, platných 
pravidel pro ochranu údajů nebo jsou 
předmětem správního nebo trestního 
vyšetřování prováděného orgány Unie.
2. Příjemci v souladu se směrnicí (EU) 
2019/1024 o otevřených údajích a 
opakovaném použití informací veřejného 
sektoru zveřejní veškeré relevantní 
informace o svých projektech ve 
standardizovaném a srovnatelném 
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otevřeném a strojově čitelném formátu v 
úředním veřejně přístupném rejstříku, 
mimo jiné včetně: návrhů projektů, 
prohlášení o neexistenci střetu zájmů, 
zápisů z jednání, posouzení dopadů, 
smluv, hodnotících zpráv a zpráv o auditu, 
jakož i všech veřejných zakázek, které se 
zveřejňují na portálu EU pro otevřená 
data.
3. Členské státy by měly standardně 
zpřístupnit všechny výsledky spolupráce 
(včetně údajů, studií, softwarových 
nástrojů atd.) široké veřejnosti nebo 
vysvětlit povahu důvěrnosti souboru.
4. Všechny zveřejněné údaje uvedené v 
bodech 1-3 by měly být k dispozici na 
dobu neurčitou. Orgány Unie a členské 
státy by měly nabídnout spolupráci na 
logistických opatřeních za účelem 
zachování dostupnosti všech těchto údajů 
široké veřejnosti i poté, co příjemce 
přestane existovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nařízení
Kapitola 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IIIIA
Výkon přenesené pravomoci
Článek 16b
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 12 odst. 6 je 
svěřena Komisi do 31. prosince 2028.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 12 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 12 odst. 6 vstoupí v platnost 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě [tří měsíců] ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise realizuje k nástroji a 
souvisejícím akcím a výsledkům 
informační a komunikační akce. Finanční 

2. Komise realizuje k nástroji a 
souvisejícím akcím a výsledkům 
informační a komunikační akce. Finanční 
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zdroje vyčleněné na nástroj musí rovněž 
přispívat k institucionální komunikaci o 
politických prioritách Unie, pokud 
souvisejí s cíli uvedenými v článcích 3 a 4.

zdroje vyčleněné na nástroj musí rovněž 
přispívat k institucionální komunikaci o 
politických prioritách Unie, pokud 
souvisejí s cíli uvedenými v článcích 3 a 4. 
Komise na svých internetových stránkách 
zveřejní úplný a pravidelně aktualizovaný 
seznam podporovaných projektů a pro 
každý z nich přidělenou částku. O těchto 
projektech v dotčených členských státech 
bude pravidelně informovat kontaktní 
kanceláře Evropského parlamentu a 
střediska Europa Experience.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha I – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) výsledky poskytnutých činností 
technické podpory, jako je přijetí strategie, 
přijetí nového právního či správního 
předpisu nebo změna stávajícího předpisu, 
přijetí (nových) postupů a opatření k 
posílení provádění reforem;

d) výsledky poskytnutých činností 
technické podpory, jako je přijetí strategie, 
přijetí nového právního či správního 
předpisu nebo změna stávajícího předpisu, 
přijetí (nových) postupů a opatření k 
posílení provádění reforem a investic

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení ex-post podle článku 16 
provede Komise rovněž za účelem 
vytvoření vazeb mezi poskytnutou 

Hodnocení ex-post podle článku 16 
provede Komise rovněž za účelem 
vytvoření vazeb mezi poskytnutou 
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technickou podporou a prováděním 
příslušných opatření v dotčeném členském 
státě s cílem posílit odolnost, udržitelný 
růst, zaměstnanost a soudržnost.

technickou podporou a prováděním 
příslušných opatření v dotčeném členském 
státě s cílem posílit odolnost, spravedlivý, 
inkluzivní a udržitelný hospodářský a 
sociální růst, tvorbu kvalitních pracovních 
míst a hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost.

Or. en


