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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu 
reforem
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0391),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 175 a čl. 197 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C8-0239/2018),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. 
října 20181,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 6. prosince 20182,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj,

– s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 
výboru podle článku 58 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru 
(A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

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

1 Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 121.
2 Úř. věst. C 86, 7.3.2019, s. 335.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o zřízení 
programu na podporu reforem

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o zřízení 
programu na podporu reforem a investic
(Tato změna se týká celého textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V rámci evropského semestru 
stanovil Evropský parlament sociálně 
odpovědné reformy jako reformy založené 
na solidaritě, integraci, sociální 
spravedlnosti a spravedlivém rozdělování 
bohatství s cílem zajistit rovnost a přístup 
k příležitostem a sociální ochraně, chránit 
zranitelné skupiny a zlepšit životní úroveň 
všech občanů, což jsou klíčové zásady 
evropského pilíře sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Hospodářská a finanční krize 
ukázala, že budování silných a odolných 
ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických 

(4) Hospodářská a finanční krize v roce 
2008 ukázala, že budování silných 
a odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických 
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a sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy 
a rychleji překonávat jejich účinky. 
Provádění strukturálních reforem je jednou 
z politických priorit Unie, neboť tyto 
reformy usilují o dosažení udržitelného 
oživení, nastartování hospodářského růstu, 
posílení schopnosti přizpůsobení a podporu 
procesu sbližování. Provádění 
strukturálních reforem může rovněž přispět 
k posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti, produktivity a investic a 
k vytvoření příznivých podmínek pro 
udržitelný růst a zaměstnanost v Unii.

a sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy 
a rychleji překonávat jejich účinky. Šíření 
nákazy onemocněním COVID-19 v roce 
2020 navíc jasně ukázalo, že na velké 
vnější otřesy, jako jsou pandemie, které 
vyžadují připravenost systémů zdravotní 
péče, základních veřejných služeb 
a klíčových odvětví a existenci odolných 
hospodářství, rozvinuté odvětví výzkumu 
a inovací, účinné trhy práce a vhodná 
opatření v oblasti sociální ochrany, je 
třeba rychle a soudržně reagovat. 
Provádění strukturálních reforem je jednou 
z politických priorit Unie, neboť tyto 
reformy usilují o dosažení udržitelného 
oživení, nastartování hospodářského růstu, 
přizpůsobení se technologickému rozvoji, 
posílení schopnosti přizpůsobení a podporu 
procesu hospodářského a sociálního 
sbližování. Provádění strukturálních 
reforem by mělo rovněž přispět k posílení 
hospodářské, územní a sociální 
soudržnosti, produktivity a investic a 
k vytvoření příznivých hospodářských 
a sociálních podmínek pro udržitelný růst 
a důstojnou zaměstnanost v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Míra provádění strukturálních 
reforem v členských státech je v rámci 
Unie nadále nedostatečná. Ze zkušeností 
s prováděním koordinačního mechanismu 
hospodářské politiky v rámci evropského 
semestru vyplývá, že provádění 
strukturálních reforem probíhá obecně 
pomalu a nerovnoměrně a že reformní úsilí 
jednotlivých členských států by se mělo 

(6) Míra provádění strukturálních 
reforem v členských státech je v rámci 
Unie nadále nedostatečná. Ze zkušeností 
s prováděním koordinačního mechanismu 
hospodářské politiky v rámci evropského 
semestru vyplývá, že provádění 
strukturálních reforem probíhá obecně 
pomalu a nerovnoměrně a že reformní úsilí 
jednotlivých členských států by se mělo 
posílit a stimulovat prostřednictvím 
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posílit a stimulovat. podpory politiky soudržnosti, neboť 
některé členské státy, zejména ty, jejichž 
měnou není euro, trpí nízkým 
potenciálním růstem, vysokou mírou 
nezaměstnanosti, prohlubujícími se 
sociálními nerovnostmi a zvýšeným 
rizikem chudoby.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je zapotřebí, aby proběhly sociálně 
odpovědné, inteligentní, udržitelné 
a inkluzivní strukturální reformy splňující 
požadavky stanovené v článku 9 SFEU, 
zejména proto, že Unie zařadila provádění 
těchto strukturálních reforem mezi své 
politické priority, aby zajistila udržitelné 
oživení, nastartovala hospodářský růst 
s cílem posílit schopnost přizpůsobení, 
podpořila růst, zajistila vytváření 
pracovních míst, podnítila investice 
a podpořila proces vzestupné hospodářské 
a sociální konvergence.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Ke zlepšení podmínek 
podporujících některé investice 
v členských státech významně přispívají 
i další nástroje a programy Unie, které 
mohou takovéto reformy usnadňovat nebo 

(8) Ke zlepšení podmínek 
podporujících některé investice 
v členských státech významně přispívají 
i další nástroje a programy Unie, které 
mohou takovéto reformy usnadňovat nebo 
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být jejich součástí. Obzvláště fondy Unie, 
na které se vztahuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. YYY/XX 
[nařízení o společných ustanoveních] 
propojují investice se základními 
podmínkami (dříve známými jako 
předběžné podmínky), stanovují 
mechanismus makroekonomické správy 
a umožňují, aby se z nich financovaly 
náklady na strukturální reformy spojené 
s investicemi v oblastech politiky, které 
jsou relevantní pro politiku soudržnosti. 
V současné době však žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by členské státy motivovala k provádění 
reforem ve všech oblastech politiky 
v návaznosti na problémy vymezené 
v evropském semestru. Kromě toho 
momentálně neexistuje žádný nástroj, 
který by členským státům, jejichž měnou 
není euro, nabízel specifickou a cílenou 
finanční a technickou podporu při jejich 
úsilí o provedení reforem relevantních pro 
vstup do eurozóny.

být jejich součástí. Obzvláště fondy Unie, 
na které se vztahuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. YYY/XX 
[nařízení o společných ustanoveních] 
propojují investice se základními 
podmínkami (dříve známými jako 
předběžné podmínky), stanovují 
mechanismus makroekonomické správy 
a umožňují, aby se z nich financovaly 
náklady na strukturální reformy spojené 
s investicemi v oblastech politiky, které 
jsou relevantní pro politiku soudržnosti. 
V současné době však žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu 
členským státům při provádění reforem ve 
všech oblastech politiky v návaznosti na 
problémy vymezené v rámci evropského 
semestru, i když by členské státy, jejichž 
měnou není euro, mohly mít prospěch 
zejména ze specifické a cílené finanční 
a technické podpory při jejich úsilí 
o provedení reforem relevantních pro vstup 
do eurozóny.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Ve sdělení Komise ze dne 6. 
prosince 201720, které je součástí balíčku 
iniciativ pro prohloubení hospodářské 
a měnové unie, bylo navrženo vytvoření 
nástroje pro provádění reforem 
a konvergenčního nástroje jako nových 
rozpočtových nástrojů. Cílem těchto 
nástrojů bylo posílit odolnost domácích 
ekonomik a mít pozitivní vedlejší účinky 
na jiné členské státy pomocí poskytnutí 
pobídek pro provádění strukturálních 
reforem, které k těmto cílům přispívají 
a které jsou nezbytné pro stabilitu 

(9) Ve sdělení Komise ze dne 6. 
prosince 201720, které je součástí balíčku 
iniciativ pro prohloubení hospodářské 
a měnové unie, bylo navrženo vytvoření 
nástroje pro provádění reforem 
a konvergenčního nástroje jako nových 
rozpočtových nástrojů. Cílem těchto 
nástrojů by byla podpora konvergence 
a konkurenceschopnosti v rámci eurozóny 
a podpora konvergence členských států, 
jejichž měnou není euro, s eurozónou 
pomocí finanční a technické podpory pro 
provádění strukturálních reforem, které 
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hospodářské a měnové unie. k těmto cílům přispívají.

_________________ _________________
20 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Evropské radě, Radě 
a Evropské centrální bance Nové 
rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu 
v rámci EU, COM(2017) 822 final.

20 Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Evropské radě, Radě 
a Evropské centrální bance Nové 
rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu 
v rámci EU, COM(2017) 822 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Orgány a instituce Unie mají 
značné zkušenosti s poskytováním 
konkrétní podpory ústředním vládám, 
regionálním a místním orgánům a dalším 
orgánům veřejné moci členských států, 
pokud jde o budování kapacit, oživení po 
krizi a provádění politiky soudržnosti. 
Tyto zkušenosti by měly být využity 
k posílení schopnosti Unie poskytovat 
podporu zúčastněným členským státům 
s cílem pomoci jim zlepšit jejich 
hospodářský růst a sociální soudržnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec poskytování 
podpory členským státům prostřednictvím 
nabídky přímé finanční podpory spolu 
s podporou technickou. Za tímto účelem by 

(10) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec poskytování 
podpory členským státům prostřednictvím 
nabídky přímé finanční podpory spolu 
s podporou technickou. Za tímto účelem by 
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měl být zřízen nový program na podporu 
reforem (dále jen „program“), který by 
poskytoval účinné stimuly pro 
intenzivnější provádění strukturálních 
reforem v členských státech. Program by 
měl být komplexní a měl by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů 
a programů. Program by měl rovněž 
pokračovat v akcích a způsobu fungování 
programu na podporu strukturálních 
reforem, které se osvědčily jako velice 
užitečné a členské státy je oceňují, pokud 
jde o posilování správní kapacity 
vnitrostátních orgánů v různých oblastech 
politiky. Program by měl rovněž 
zahrnovat cílenou podporu reforem 
v členských státech, jejichž měnou není 
euro, a které učinily prokazatelné kroky 
k přijetí jednotné měny v daném časovém 
rámci.

měl být zřízen nový program na podporu 
reforem a investic (dále jen „program“), 
který by poskytoval účinnou finanční 
a technickou podporu pro intenzivnější 
provádění strukturálních reforem 
v členských státech. Program by měl být 
komplexní a měl by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů 
a programů. Program by měl rovněž 
pokračovat v akcích a způsobu fungování 
programu na podporu strukturálních 
reforem, které se osvědčily jako velice 
užitečné a členské státy je oceňují, pokud 
jde o posilování správní kapacity 
vnitrostátních orgánů v různých oblastech 
politiky, a stavět na zásadách zakotvených 
v evropském pilíři sociálních práv a na 
cílech udržitelného rozvoje OSN.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné poskytovat různé 
druhy potřebné podpory a aby se 
zohlednila specifická povaha každé složky, 
měly by být v rámci programu zřízeny tři 
samostatné, avšak vzájemně se doplňující 
nástroje, a to konkrétně nástroj pro 
provádění reforem, nástroj pro technickou 
podporu a specializovaný konvergenční 
nástroj, který by poskytoval pomoc při 
přípravě na členství v eurozóně.

(11) Aby bylo možné poskytovat různé 
druhy potřebné podpory a aby se 
zohlednila specifická povaha každé složky, 
měly by být v rámci programu zřízeny tři 
samostatné, avšak vzájemně se doplňující 
nástroje, a to konkrétně rozpočtový nástroj 
pro  konvergenci a konkurenceschopnost 
pro eurozónu, nástroj pro konvergenci 
a reformy a nástroj pro technickou 
podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Obecnými cíli programu je 
prosazovat hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost Unie a podporovat 
úsilí členských států o zlepšení jejich 
správní kapacity pro provádění práva 
a politických cílů Unie a přispění 
k provádění závazků Unie a členských 
států v souvislosti s Pařížskou dohodou, 
cíli udržitelného rozvoje OSN 
a evropským pilířem sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pro každý nástroj programu by 
měly být stanoveny specifické cíle. Co se 
týče nástroje pro provádění reforem, měly 
by se tyto cíle skládat z dosahování 
konkrétních milníků a cílů určených 
v souvislosti s plněním reformních 
závazků, čímž by bylo zahájeno 
uvolňování finančních pobídek. Pokud jde 
o nástroj pro technickou podporu, měly by 
tyto cíle napomáhat vnitrostátním 
orgánům v jejich úsilí o navrhování 
a provádění reforem s pomocí 
osvědčených postupů a závěrů vyvozených 
v jiných členských státech. Tyto cíle by 
měly být plněny ve všech členských 
státech v rámci uvedených dvou nástrojů 
a v těch členských státech, jejichž měnou 
není euro a které podnikly prokazatelné 
kroky k přijetí jednotné měny v daném 
časovém rámci.

(14) Pro účely dosažení celkových cílů 
by měl mít každý nástroj v rámci 
programu specifické cíle. Rozpočtový 
nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost by měl poskytovat 
finanční pobídky k posílení konvergence 
a konkurenceschopnosti členských států, 
jejichž měnou je euro, a pomáhat jim 
dosáhnout milníků a cílů reforem 
a investic stanovených v reformních 
a investičních balíčcích. Nástroj pro 
konvergenci a reformy by měl podporovat 
konvergenci členských států, jejichž 
měnou není euro, ke vstupu do eurozóny 
a měl by poskytovat finanční podporu 
členským státům s cílem dosáhnout 
milníků a cílů strukturálních reforem 
stanovených v reformních závazcích. 
Nástroj pro technickou podporu by měl 
přispět k posílení správní kapacity 
členských států, pokud jde o jejich 
instituce, veřejnou správu a hospodářské 



PR\1201180CS.docx 13/133 PE648.526v01-00

CS

a sociální odvětví, a měl by vnitrostátním 
orgánům pomáhat v jejich úsilí 
o navrhování, rozvoj a provádění reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se zajistilo, že reformy 
podporované v rámci programu se budou 
vztahovat na všechny klíčové hospodářské 
a sociální oblasti, měla by finanční 
i technickou podporu v rámci programu 
poskytovat Komise na žádost členského 
státu v široké škále domén politiky, k nimž 
patří oblasti související se správou 
veřejných financí a aktiv, institucionální 
a správní reformou, podnikatelským 
prostředím, finančním sektorem, trhy 
s výrobky a službami a trhy práce, 
vzděláváním a odbornou přípravou, 
udržitelným rozvojem, veřejným zdravím 
a sociálním zabezpečením.

(15) Aby se zajistilo, že reformy 
podporované v rámci programu se budou 
vztahovat na všechny klíčové hospodářské 
a sociální oblasti, měla by finanční 
i technickou podporu v rámci programu 
poskytovat Komise na žádost členského 
státu v široké škále domén politiky, k nimž 
patří oblasti související se správou 
veřejných financí a aktiv, institucionální 
a správní reformou, podnikatelským 
prostředím, finančním sektorem, trhy 
s výrobky, využitím přínosů technologické 
revoluce, službami a prací, dovednostmi 
potřebnými pro pracovní místa, politikami 
týkajícími se dětí a mládeže, vzděláváním 
a odbornou přípravou, udržitelným 
rozvojem, veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Mají-li prováděné reformy získat 
širokou podporu, měly by členské státy, 
které chtějí čerpat výhody programu, být 
povinny v rámci postupu vypracování 
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návrhů balíčků konzultovat příslušné 
zúčastněné strany, jako jsou místní 
a regionální orgány, hospodářští 
a sociální 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.
_____________
1a Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 
o evropském kodexu chování pro 
partnerskou spolupráci v rámci 
evropských strukturálních a investičních 
fondů (Úř. věst. L 74, 14.3.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Aby bylo možné vyhovět 
dodatečným potřebám v rámci programu, 
měly by mít členské státy možnost převést 
do rozpočtu programu zdroje 
programované v rámci sdíleného řízení ve 
fondech Unie v souladu s příslušným 
postupem. Převedené zdroje by měly být 
čerpány v souladu s pravidly tohoto 
programu a měly by být použity ve 
prospěch dotčeného členského státu.

(17) Aby bylo možné vyhovět 
dodatečným potřebám v rámci programu, 
měly by mít členské státy možnost převést 
do rozpočtu programu zdroje 
programované v rámci sdíleného řízení ve 
fondech Unie v souladu s příslušným 
postupem. Převedené zdroje by měly být 
čerpány v souladu s pravidly tohoto 
programu a měly by být použity ve 
prospěch dotčeného členského státu. 
Komise by měla dotčeným členským 
státům poskytnout zpětnou vazbu ohledně 
využití doplňkových dobrovolných 
příspěvků.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Pokud jde o rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost, je 
nezbytné stanovit, které členské státy jsou 
způsobilé. Rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost by 
měl být k dispozici členským státům, 
jejichž měnou je euro. Měl by rovněž být 
k dispozici členským státům, jejichž 
měnou není euro a které se na 
dobrovolném základě účastní 
mechanismu směnných kurzů (ERM-II) 
s cílem následně euro přijmout. Členské 
státy, jejichž měnou není euro a které se 
účastní mechanismu směnných kurzů 
(ERM-II), by měly Komisi neprodleně 
informovat o tom, zda mají v úmyslu 
účastnit se rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost nebo 
nástroje pro konvergenci a reformy. 
Členské státy, které se rozhodnou pro 
účast v rozpočtovém nástroji pro 
konvergenci a konkurenceschopnost, by 
již neměly být způsobilé v rámci nástroje 
pro konvergenci a reformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Je nezbytné určit typ balíčku, který 
by měl být způsobilý pro financování 
v rámci rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost. Aby 
bylo zajištěno, že balíček přispívá k cílům 
programu, měl by obsahovat jak opatření 
k provádění strukturálních reforem, tak 
veřejné investiční projekty, a to 
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prostřednictvím uceleného balíčku 
opatření, která mají být provedena 
v souvisejících oblastech politiky. Balíček 
by měl odrážet strategické směry a být 
v souladu se strukturálními výzvami 
a prioritami stanovenými v rámci 
evropského semestru pro koordinaci 
hospodářských politik, s přihlédnutím ke 
konkrétním sociálním 
a environmentálním ukazatelům určeným 
pro každý členský stát, nebo případně 
k příslušným opatřením přijatým 
v souvislosti s makroekonomickými 
ozdravnými programy nebo s opatřeními 
souvisejícími s prováděním práva Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) Aby mohly členské státy účinně 
řešit dopady vnějších otřesů, a to 
i prostřednictvím provádění reforem 
a investic, které zvýší odolnost 
zdravotních, sociálních a hospodářských 
systémů a zároveň zmírní nevyhnutelné 
kompromisy, mělo by být možné zvýšit 
velikost rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost 
prostřednictvím buď dodatečných 
příspěvků členských států, nebo 
prostřednictvím vydání společných 
dluhopisů, které lze financovat 
prostřednictvím nových vlastních zdrojů 
Unie. Tyto dodatečné finanční prostředky 
by měly být pro účely nařízení (EU, 
Euratom) 2018/10461a (dále jen „finanční 
nařízení“) považovány za vnější účelově 
vázané příjmy a měly by být v souladu 
s tímto nařízením ku prospěchu dotčených 
členských států.
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______________
1a 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 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18d) S cílem smysluplně motivovat 
členské státy, aby provedly a dokončily 
reformy a investice obsažené v balíčku, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který je pro ně v rámci 
rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost k dispozici 
v každé fázi přidělování a v rámci každé 
výzvy. Tento maximální příspěvek by měl 
být vypočten na základě počtu obyvatel 
a převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele každého 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 e (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18e) Členský stát, který chce obdržet 
podporu v rámci rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost, 
by měl Komisi předložit návrh balíčku, 
který je řádně odůvodněný 
a opodstatněný, společně se svým 
národním programem reforem ve formě 
samostatné přílohy nebo podle zvláštního 
harmonogramu přijatého Komisí. Návrh 
by měl stanovit podrobný soubor opatření 
pro provádění balíčku, včetně cílů 
a milníků, a očekávaný dopad balíčku na 
konvergenci a konkurenceschopnost. Měl 
by rovněž obsahovat vysvětlení souladu se 
strategickými směry, jak je stanoveno 
v nařízení (EU) …/…. [Nařízení 
o správním rámci pro rozpočtový nástroj 
pro konvergenci a konkurenceschopnost 
pro eurozónu podle návrhu 
COM(2019)0354]1a, a souladu s výzvami 
a prioritami stanovenými v souvislosti 
s evropským semestrem, nebo případně 
s příslušnými opatřeními přijatými 
v souvislosti s makroekonomickými 
ozdravnými programy a s dalšími 
příslušnými opatřeními souvisejícími 
s prováděním práva Unie. Komise 
a členské státy by měly v průběhu celého 
procesu usilovat o úzkou spolupráci.

___________ 
1a Úř. věst. C ..., ..., s. ...

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18f) Komise by měla posoudit návrh 
balíčku, který předloží členský stát, v úzké 
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spolupráci s tímto členským státem, a to 
na základě jasně vymezených kritérií 
účinnosti, efektivnosti, soudržnosti 
a relevance. Příslušné pokyny by měly být 
uvedeny v příloze tohoto nařízení a měly 
by Komisi sloužit jako základ pro 
transparentní a nestranné posouzení 
návrhů balíčků předložených členskými 
státy a pro určení finančního příspěvku. 
V zájmu transparentnosti a efektivnosti by 
měl být za tímto účelem stanoven systém 
hodnocení pro posuzování návrhů 
balíčků.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18g) S cílem přispět k vypracování 
vysoce kvalitních návrhů balíčků 
a pomoci Komisi při posuzování návrhů 
balíčků, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o vzájemném 
poradenství a odborném poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18h) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. U balíčků, které 
splňují kritéria stanovená v příloze 
I tohoto nařízení, by finanční příspěvek 
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přidělený členskému státu měl být buď 
roven částce odhadovaných celkových 
nákladů návrhu balíčku po odečtení 
vnitrostátního spolufinancování, nebo by 
se měl rovnat celkové výši maximálního 
finančního příspěvku, který je případně 
dorovnán do výše maximálního 
finančního příspěvku.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18i) V zájmu zajištění transparentní 
a předvídatelné modulace míry 
vnitrostátního spolufinancování by měl 
mít členský stát, který se potýká 
s prudkým hospodářským propadem podle 
čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 
1467/971a, možnost podat řádně 
odůvodněnou žádost o snížení míry 
spolufinancování na polovinu. 

_______________
1a Nařízení Rady (ES) č. 1467/97 ze dne 7. 
července 1997 o urychlení a vyjasnění 
postupu při nadměrném schodku (Úř. 
věst. L 209, 2.8.1997, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(18j) V případě objektivních okolností, 
včetně mimořádných okolností v podobě 
mimořádné situace, která se dotýká 
určitého členského státu nebo Unie jako 
celku a která vyžaduje reakci na 
mimořádnou situaci ze strany členského 
státu nebo odolnost vůči rozsáhlým 
otřesům, případně se vyznačuje prudkým 
hospodářským propadem ve smyslu 
nařízení (EU) .../.... [Nařízení o správním 
rámci pro rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost pro 
eurozónu podle návrhu COM(2019)0354], 
který členský stát zažívá, přičemž 
dohodnutých milníků nebo cílů již není 
částečně nebo zcela možno dosáhnout, 
může členský stát požádat o změnu 
balíčku. Komise by měla odůvodněnou 
žádost posoudit a do čtyř měsíců případně 
přijmout nové rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18k) Z důvodu efektivnosti 
a zjednodušení finančního řízení nástroje 
by finanční podpora Unie na balíčky měla 
mít formu financování založeného na 
dosahování výsledků měřených 
prostřednictvím milníků a cílů uvedených 
ve schválených balíčcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 l (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18l) Pro účely řádného finančního 
řízení by se měla stanovit zvláštní pravidla 
pro rozpočtové závazky, platby, 
pozastavení, zrušení a vymáhání 
finančních prostředků. Platby by měly být 
založeny na pozitivním hodnocení 
provádění balíčku členským státem ze 
strany Komise. Pozastavení a zrušení 
finančního příspěvku by mělo být možné, 
pokud členský stát balíček neprovádí 
uspokojivě.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18m) Pro účely účinného sledování 
provádění by členské státy měly v rámci 
procesu evropského semestru pravidelně 
podávat zprávy o pokroku dosaženém při 
plnění balíčku a jako nástroj pro 
podávání zpráv o pokroku při 
dokončování balíčku by měly využívat 
národní programy reforem. Členské státy 
provádějící makroekonomický ozdravný 
program by měly příslušné zprávy týkající 
se balíčků podávat v kontextu uvedeného 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 n (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(18n) Pro účely transparentnosti by 
Komise měla Evropský parlament a Radu 
informovat o balíčcích, které přijímá, 
a případně provádět komunikační 
činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Pokud jde o nástroj pro 
konvergenci a reformy, je nezbytné určit 
druhy reformy, které by měly být způsobilé 
pro finanční podporu. Aby se zajistil jejich 
příspěvek k cílům programu, způsobilými 
reformami by měly být reformy zaměřené 
na řešení výzev a priorit vymezených 
v kontextu evropského semestru pro 
koordinaci hospodářských politik 
v souvislosti s prováděním 
makroekonomických ozdravných 
programů, které jsou relevantní pro 
přípravu na členství v eurozóně nebo 
souvisejí s prováděním práva Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Nástroj pro konvergenci a reformy 
by měl být k dispozici členským státům, 
jejichž měnou není euro, které podnikly 
konkrétní kroky směřující ke vstupu do 
eurozóny a neinformovaly Komisi o svém 
záměru účastnit se rozpočtového nástroje 
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pro konvergenci a konkurenceschopnost. 
„Konkrétní kroky“ by pro tento účel měly 
spočívat v zaslání formálního dopisu vlády 
dotčeného členského státu Komisi, v němž 
tento stát vyjádří jasný závazek vstoupit do 
eurozóny v přiměřeném a vymezeném 
časovém rámci a po konzultaci s Komisí 
předloží důvěryhodný časový 
harmonogram provádění konkrétních 
opatření pro přípravu na úspěšnou účast 
v eurozóně, včetně kroků k zajištění 
plného souladu jeho vnitrostátních 
právních předpisů s požadavky práva Unie 
(včetně bankovní unie). Pokud členský 
stát neprokáže konkrétní kroky směrem ke 
vstupu do eurozóny a neinformoval 
Komisi o svém záměru účastnit se 
rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost, bude finanční 
příspěvek přerozdělen ostatním členským 
státům, které se účastní nástroje pro 
konvergenci a reformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S cílem smysluplně motivovat 
členské státy, aby dokončily strukturální 
reformy, je vhodné stanovit maximální 
finanční příspěvek, který je pro ně 
k dispozici v rámci nástroje v každé fázi 
přidělování a v rámci každé výzvy. Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel každého 
členského státu. Aby byly finanční pobídky 
rozloženy do celého období uplatňování 
programu, měly by se členským státům 
finanční prostředky přidělovat ve fázích. 
V první fázi, která bude trvat dvacet 
měsíců, by členským státům měla být dána 
k dispozici polovina (11 000 000 000 

(20) S cílem smysluplně motivovat 
členské státy, aby provedly a dokončily 
strukturální reformy, je vhodné stanovit 
maximální finanční příspěvek, který je pro 
ně k dispozici v rámci nástroje pro 
konvergenci a reformy v každé fázi 
přidělování a v rámci každé výzvy. Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel členských států 
a převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele. Aby byla 
finanční podpora rozložena do celého 
období uplatňování programu, měly by se 
členským státům finanční prostředky 
přidělovat ve fázích. Během dvou po sobě 
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EUR) celkového finančního krytí nástroje 
pro provádění reforem a v průběhu této 
fáze budou členské státy po podání návrhů 
reformních závazků moci obdržet částky 
dosahující až maximální výše jejich 
přídělu.

jdoucích fází, z nichž každá bude trvat 36 
měsíců, by mělo být členským státům 
v každé fázi k dispozici 50 % celkového 
finančního krytí nástroje pro konvergenci 
a reformy, na základě čehož budou 
členské státy po podání úspěšných návrhů 
reformních závazků moci obdržet částky 
dosahující až maximální výše jejich 
přídělu. V konečné fázi by Komise měla 
stanovit systém pravidelných výzev 
k přidělení jakékoli zbývající částky 
v rámci celkového finančního krytí 
nástroje pro konvergenci a reformy, což 
zahrnuje nevyužité částky z předchozích 
dvou fází. Komise by měla přijmout 
a zveřejnit orientační harmonogram výzev 
k předkládání návrhů, jež budou 
vyhlášeny v souladu s harmonogramem 
evropského semestru pro koordinaci 
hospodářských politik, a u každé výzvy by 
měla uvést zbývající částku celkového 
finančního krytí, která bude v rámci této 
výzvy k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu transparentnosti 
a účinnosti by v následující fázi, jež bude 
trvat až do konce programu, Komise měla 
stanovit systém pravidelných výzev 
k podávání návrhů za účelem přidělení 
zbylé poloviny (11 000 000 000 EUR) 
celkového finanční krytí na tento nástroj 
a nevyužitých částek z předchozího 
období. Za tímto účelem by se měly zavést 
jednoduché postupy. V rámci každé výzvy 
by všechny členské státy měly být vyzvány, 
aby souběžně předložily návrhy reforem, 
a na základě těchto návrhů bude možné 
jim přidělit jejich maximální finanční 

vypouští se
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příspěvek. V zájmu transparentnosti by se 
první výzva organizovaná Komisí v rámci 
druhé fáze měly týkat částky odpovídající 
zbývající části (11 000 000 000 EUR) 
celkového finanční krytí na tento nástroj. 
Další výzvy k předkládání návrhů by 
Komise měla vyhlásit pouze v případě, že 
celkové finanční krytí nebude plně 
využito. Komise by měla přijmout 
a zveřejnit orientační harmonogram 
dalších výzev k podávání nabídek, jež 
budou vyhlášeny, a u každé výzvy by měla 
uvést zbývající částku celkového 
finančního krytí, která bude v rámci této 
výzvy k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů reformních závazků členskými 
státy a jejich obsah. Aby se zajistila 
prospěšnost postupů, měl by členský stát 
předložit návrh reformních závazků spolu 
se svým národním programem reforem, 
avšak ve formě samostatné přílohy, kterou 
lze předložit i v jiném termínu. Ačkoliv 
účast v programu je dobrovolná, měly by 
být zejména ty členské státy, které se 
potýkají s přílišnou nerovnováhou, 
vyzvány, aby v rámci nástroje pro 
provádění reforem předložily návrhy 
reforem na řešení problémů, které k této 
nerovnováze vedly.

(22) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů reformních závazků členskými 
státy a jejich obsah. Aby se zajistila 
prospěšnost postupů, měly by členské 
státy, které chtějí obdržet podporu, 
předložit Komisi řádně odůvodněný 
a opodstatněný návrh spolu se svým 
národním programem reforem ve formě 
samostatné přílohy nebo podle zvláštního 
harmonogramu přijatého Komisí. Ačkoliv 
účast v programu je dobrovolná, měly by 
být zejména ty členské státy, které se 
potýkají s přílišnou nerovnováhou, 
a členské státy, jejichž měnou není euro 
a jejichž strukturální rozvoj je značně 
opožděn, vyzvány, aby v rámci nástroje 
pro konvergenci a reformy předložily 
návrhy reforem na řešení problémů, které 
k této nerovnováze vedly.

Or. en



PR\1201180CS.docx 27/133 PE648.526v01-00

CS

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) S cílem zajistit odpovědnost 
a zaměření na příslušné reformy by členské 
státy měly určit reformní závazky týkající 
se výzev identifikovaných v procesu 
evropského semestru (včetně problémů 
uvedených v doporučeních pro jednotlivé 
země) a navrhnout podrobný soubor 
opatření pro jejich provádění, jehož 
součástí by měly být příslušné milníky, cíle 
a harmonogram provádění po období 
maximálně tří let. Komise a členské státy 
by měly v průběhu celého procesu usilovat 
o úzkou spolupráci.

(23) S cílem zajistit odpovědnost 
a zaměření na příslušné reformy by členské 
státy měly určit reformní závazky týkající 
se výzev identifikovaných v procesu 
evropského semestru (včetně problémů 
uvedených v doporučeních pro jednotlivé 
země), nebo případně příslušných 
opatření přijatých v kontextu provádění 
makroekonomických ozdravných 
programů nebo souvisejících 
s prováděním práva Unie, a navrhnout 
podrobný soubor opatření pro jejich 
provádění, jehož součástí by měly být 
příslušné milníky, cíle a harmonogram 
provádění po období maximálně sedmi let. 
Komise a členské státy by měly v průběhu 
celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Komise by měla posoudit povahu 
a význam reformních závazků navržených 
členskými státy a určit částku, která bude 
přidělena na základě transparentních 
kritérií. Za tímto účelem by měla vzít 
v potaz podstatné prvky předložené 
členskými státy a posoudit, zda lze 
předpokládat, že reformní závazky 
navrhované členskými státy budou účinně 
řešit výzvy identifikované v souvislosti 

(24) Komise by měla posoudit reformní 
závazky navržené členskými státy a určit 
částku, která bude přidělena na základě 
transparentních kritérií účinnosti, 
efektivnosti, soudržnosti a relevance. Za 
tímto účelem by měla vzít v potaz 
podstatné prvky předložené členskými 
státy a posoudit, zda lze předpokládat, že 
reformní závazky navrhované členskými 
státy přispějí k přípravě na vstup do 
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s evropským semestrem, zda tyto závazky 
představují komplexní reformní balíček, 
zda lze očekávat, že posílí výkonnost 
a odolnost národního hospodářství a zda 
lze očekávat, že jejich provádění bude mít 
v daném členském státě trvalý účinek, 
případně v podobě posílení institucionální 
a správní kapacity dotčeného členského 
státu. Kromě toho by také Komise měla 
posoudit, zda lze očekávat, že vnitřní 
opatření navrhovaná členskými státy 
včetně navrhovaných milníků a cílů 
společně se souvisejícími ukazateli zajistí 
účinné provádění reformních závazků 
v období o délce nejvýše tří let.

eurozóny a budou mít v čistém vyjádření 
kladné a trvalé dopady na dotčené členské 
státy, zda reformní závazky dosahují cílů 
programu při zohlednění doprovodných 
opatření, zda mají trvalý hospodářský, 
sociální a případně environmentální 
dopad v dotčeném členském státě, včetně 
srovnávacího přehledu evropského 
semestru (hlavních a pomocných 
ukazatelů) a srovnávacího přehledu 
evropského pilíře sociálních práv. Komise 
by měla rovněž posoudit účinnost 
doprovodných opatření plánovaných ke 
zmírnění zjištěných negativních 
environmentálních, hospodářských 
a sociálních dopadů, zda lze očekávat, že 
opatření navrhovaná dotčenými členskými 
státy zajistí účinné provádění reformního 
závazku, včetně navrhovaných milníků, 
cílů a souvisejících ukazatelů, a zda se 
očekává, že reformní závazek účinně 
přispěje ke konvergenci členského státu 
v období provádění a posílí soudržnost. 

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) S cílem přispět k vypracování 
vysoce kvalitních návrhů a pomoci Komisi 
při posuzování návrhů reformních závazků, 
které předložily členské státy, jakož i míry 
jejich plnění, by mělo být zahrnuto 
ustanovení o vzájemném poradenství 
a odborném poradenství. Možnost vyjádřit 
stanovisko k návrhům reformních 
závazků předložených členskými státy by 
měl mít i Výbor pro hospodářskou politiku 
Rady, který se zabývá evropským 
semestrem, v náležitých případech po 
konzultaci s příslušnými výbory zřízenými 
na základě Smlouvy. V zájmu 

(26) S cílem přispět k vypracování 
vysoce kvalitních návrhů a pomoci Komisi 
při posuzování návrhů reformních závazků, 
které předložily členské státy, jakož i míry 
jejich plnění, by mělo být zahrnuto 
ustanovení o vzájemném poradenství 
a odborném poradenství. V zájmu 
zjednodušení by členské státy měly zprávy 
o pokroku dosaženém při plnění 
reformních závazků podávat v rámci 
evropského semestru.
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zjednodušení by členské státy měly zprávy 
o pokroku dosaženém při plnění 
reformních závazků podávat v rámci 
evropského semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl odpovídat celkové maximální 
orientační částce, pokud reformní závazky 
navržené členským státem v plné míře 
splňují hodnotící kritéria, a polovině 
maximální orientační částky, pokud 
reformní závazky navržené členským 
státem splňují tato kritéria jen uspokojivě. 
V případě, že návrh reformních závazků 
není v uspokojivém souladu s hodnotícími 
kritérii, nepřidělí se dotčenému členskému 
státu žádný finanční příspěvek.

(27) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl odpovídat celkové maximální 
orientační částce, pokud reformní závazky 
navržené členským státem splňují 
hodnotící kritéria. V případě, že návrh 
reformních závazků není v souladu 
s hodnotícími kritérii, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný finanční 
příspěvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Aby se posílila stabilita reformních 
závazků, měly by mít členské státy 
možnost změnit během období provádění 
reformní závazky jen jednou, odůvodňují-
li to objektivní okolnosti.

(28) V případě objektivních okolností, 
včetně mimořádných okolností, v podobě 
mimořádné situace, která se dotýká 
určitého členského státu nebo Unie jako 
celku a která vyžaduje reakci na 
mimořádnou situaci ze strany členského 
státu nebo odolnost vůči rozsáhlým 
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otřesům, přičemž dohodnutých milníků 
nebo cílů již není částečně nebo zcela 
možno dosáhnout, může členský stát 
podat odůvodněnou žádost o změnu 
rozhodnutí o reformních závazcích. 
Komise by měla odůvodněnou žádost 
posoudit a do čtyř měsíců případně 
přijmout nové rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Pro účely účinného sledování 
provádění by členské státy měly v rámci 
procesu evropského semestru pravidelně 
podávat zprávy o pokroku při plnění 
reformních závazků. Členské státy 
provádějící ozdravný program by měly 
příslušné zprávy týkající se reformních 
závazků podávat v kontextu uvedeného 
programu.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud jde o nástroj pro technickou 
podporu, členské státy stále více využívají 
technickou podporu v rámci programu na 
podporu strukturálních reforem, a to ve 
větší míře, než se původně očekávalo. 
O podporu v rámci programu na podporu 
strukturálních reforem již požádaly téměř 
všechny členské státy a žádosti pokrývají 

(32) Pokud jde o nástroj pro technickou 
podporu, členské státy stále více využívají 
technickou podporu v rámci programu na 
podporu strukturálních reforem, a to ve 
větší míře, než se původně očekávalo. 
O podporu v rámci programu na podporu 
strukturálních reforem již požádaly téměř 
všechny členské státy a žádosti pokrývají 
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všechny oblasti politiky, na něž se program 
vztahuje. Hlavní rysy programu na 
podporu strukturálních reforem by proto 
měly zůstat zachovány, včetně akcí 
způsobilých pro financování v rámci 
nástroje pro technickou podporu.

všechny oblasti politiky, na něž se program 
vztahuje. Hlavní rysy programu na 
podporu strukturálních reforem by proto 
měly zůstat zachovány, včetně akcí 
způsobilých pro financování v rámci 
nástroje pro technickou podporu, 
a využívání tohoto nástroje, zejména pro 
členské státy s vysokými potřebami 
podpory, by mělo být dále podporováno 
a podněcováno.

Or. en

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Nástroj pro technickou podporu 
v rámci tohoto programu by měl nadále 
podporovat provádění reforem, které se 
děje z podnětu členských států, reforem 
v souvislosti s postupy správy 
ekonomických záležitostí nebo akcí 
souvisejících s prováděním práva Unie 
a reforem souvisejících s prováděním 
ekonomických ozdravných programů. 
Nástroj by měl také poskytovat technickou 
podporu pro přípravu a provádění reforem, 
které proběhnou v rámci ostatních nástrojů 
programu.

(33) Nástroj pro technickou podporu 
v rámci tohoto programu by měl nadále 
podporovat provádění reforem, které se 
děje z podnětu členských států, reforem 
v souvislosti s postupy správy 
ekonomických záležitostí nebo akcí 
souvisejících s prováděním práva Unie, 
reforem zaměřených na oživení po krizi, 
reforem souvisejících se zvyšováním 
konkurenceschopnosti Unie, které vedou 
k vytváření pracovních míst, zvyšování 
produktivity, podněcování udržitelných 
investic do reálné ekonomiky, které 
posilují hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost v Unii a pomáhají členským 
státům, které podnikly konkrétní kroky 
směrem ke vstupu do eurozóny. Nástroj by 
měl také poskytovat technickou podporu 
pro reformy související s prováděním 
ekonomických ozdravných programů a pro 
přípravu a provádění reforem, které 
proběhnou v rámci ostatních nástrojů 
programu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) V souladu s pravidly a praxí 
v rámci programu na podporu 
strukturálních reforem by se měl zavést 
jednoduchý postup předkládání žádostí 
o technickou podporu. Měla by se stanovit 
vhodná kritéria pro analýzu žádostí 
předložených členskými státy, přičemž se 
musí respektovat všeobecná zásada 
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.

(34) V souladu s pravidly a praxí 
v rámci programu na podporu 
strukturálních reforem by se měl zavést 
jednoduchý postup předkládání žádostí 
o technickou podporu. Členské státy, které 
chtějí získat podporu, by měly Komisi 
předložit žádost podle zvláštního 
harmonogramu přijatého Komisí. Měla by 
se stanovit vhodná kritéria pro analýzu 
žádostí předložených členskými státy, 
přičemž se musí respektovat všeobecná 
zásada 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 44

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Měla by se zavést ustanovení 
týkající se provádění nástroje pro 
technickou podporu, zejména pokud jde 
o způsoby řízení, formy financování 
opatření technické podpory a obsah 
pracovních programů, jež by se měly 
přijmout prostřednictvím prováděcích 
aktů. Vzhledem k důležitosti přikládané 
zachování úsilí členských států při 
sledování a provádění reforem je třeba 
umožnit míru spolufinancování grantů až 
do 100 % způsobilých nákladů. Aby bylo 
možné rychlé uvolnění technické podpory 

(37) Měla by se zavést ustanovení 
týkající se provádění nástroje pro 
technickou podporu, zejména pokud jde 
o způsoby řízení, formy financování 
opatření technické podpory a obsah 
pracovních programů, jež by se měly 
přijmout prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci. Vzhledem k důležitosti 
přikládané zachování úsilí členských států 
při sledování a provádění reforem je třeba 
umožnit míru spolufinancování grantů až 
do 100 % způsobilých nákladů. Aby bylo 
možné rychlé uvolnění technické podpory 
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v naléhavém případě, mělo by být zahrnuto 
ustanovení o přijetí zvláštních opatření na 
omezené období. Za tímto účelem by pro 
zvláštní opatření měla být vyčleněna 
omezená část rozpočtu v rámci pracovního 
programu nástroje pro technickou podporu.

v naléhavém případě, mělo by být zahrnuto 
ustanovení o přijetí zvláštních opatření na 
omezené období. Za tímto účelem by pro 
zvláštní opatření měla být vyčleněna 
omezená část rozpočtu v rámci pracovního 
programu nástroje pro technickou podporu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Za účelem stanovení ustanovení 
týkajících se investičních balíčků, 
reformních závazků, způsobů řízení, 
forem financování opatření technické 
podpory a obsahu pracovních programů 
by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU). Je obzvláště 
důležité, aby Komise vedla v rámci 
přípravné činnosti odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, 
a aby tyto konzultace probíhaly v souladu 
se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci. 

Or. en

Pozměňovací návrh 46
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Konvergenční nástroj by měl 
usilovat o poskytnutí finanční i technické 
podpory členským státům (navíc 
k podpoře již dostupné v rámci dalších 
dvou nástrojů programu), jejichž měnou 
není euro a které podnikly prokazatelné 
kroky k přijetí jednotné měny v daném 
časovém rámci, aby jim pomohl 
s přípravou na členství v eurozóně. 
„Prokazatelné kroky“ by pro tento účel 
měly spočívat v zaslání formálního dopisu 
vlády dotčeného členského státu Komisi, 
v němž tento stát vyjádří jasný závazek 
vstoupit do eurozóny v přiměřeném 
a vymezeném časovém rámci a po 
konzultaci s Komisí předloží důvěryhodný 
časový harmonogram provádění 
konkrétních opatření pro přípravu na 
úspěšnou účast v eurozóně, včetně kroků 
k zajištění plného souladu jeho 
vnitrostátních právních předpisů 
s požadavky práva Unie (včetně bankovní 
unie).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Nástroj by se měl skládat ze dvou 
různých složek zaměřených na poskytnutí 
větších finančních pobídek pro členské 
státy, které začínají provádět a dokončují 
relevantní strukturální reformy potřebné 
pro vstup do eurozóny, které by se rovněž 
zaměřily na poskytování dodatečné 
a cílené technické podpory při navrhování 
a provádění takových reforem.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V zájmu konzistentnosti 
a zjednodušení by se složky finanční 
a technické podpory vykonávané v rámci 
konvergenčního nástroje měly řídit 
stejnými pravidly a procesem provádění 
jako ostatní nástroje v rámci programu. 
Proto by se relevantní ustanovení 
upravující nástroj pro provádění reforem 
a nástroj pro technickou podporu v rámci 
programu měly uplatňovat i na příslušné 
složky konvergenčního nástroje, přičemž 
by se doplnily určitými zvláštními 
pravidly.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Pokud jde o způsobilost reforem 
a akcí, měla by existovat některá 
dodatečná pravidla pro stanovení 
maximálních orientačních přídělů a pro 
návrhy reformních závazků, žádosti 
o technickou podporu a související proces 
hodnocení. Zejména v rámci složky 
finanční podpory konvergenčního 
nástroje by měl být k dispozici dodatečný 
finanční příspěvek, který by bylo možné 
přidělit způsobilým členským státům nad 
rámec finančního příspěvku 
přidělovaného v rámci nástroje pro 

vypouští se
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provádění reforem a který by se měl 
poskytovat na základě dodatečných 
reforem provedených dotčeným členským 
státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 se program musí hodnotit na základě 
informací shromážděných pomocí 
zvláštních požadavků na sledování, 
přičemž je třeba předcházet nadměrné 
regulaci a administrativní zátěži, a to 
zejména pro členské státy. Ve vhodných 
případech by se do takovýchto požadavků 
měly zařadit i měřitelné ukazatele, na 
jejichž základě se budou hodnotit účinky 
programu v praxi.

(43) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 se nástroje v rámci tohoto programu 
musí hodnotit na základě informací 
shromážděných pomocí zvláštních 
požadavků na sledování, přičemž je třeba 
předcházet nadměrné regulaci 
a administrativní zátěži, a to zejména pro 
členské státy. Ve vhodných případech by 
se do takovýchto požadavků měly zařadit 
i měřitelné ukazatele, na jejichž základě se 
budou hodnotit účinky programu v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Je třeba stanovit reformní závazky, 
které mají členské státy plnit, určení 
finančního příspěvku z rozpočtu programu, 
který se členským státům přidělí, 
a pracovní programy pro provádění 
technické podpory. Aby byly zajištěny 
jednotné podmínky pro provádění tohoto 
nařízení, měly by být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci

(45) Je třeba stanovit reformní 
a investiční balíčky a reformní závazky, 
které mají členské státy plnit, určení 
finančního příspěvku z rozpočtu programu, 
který se členským státům přidělí, 
a pracovní programy pro provádění 
technické podpory. Aby byly zajištěny 
jednotné podmínky pro provádění tohoto 
nařízení, měly by být Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci

Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zavádí program na 
podporu reforem (dále jen „program“).

Tímto nařízením se zavádí program na 
podporu reforem a investic (dále jen 
„program“), který zahrnuje rozpočtový 
nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost, nástroj pro 
konvergenci a reformy a nástroj pro 
technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

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

Stanoví se v něm cíle programu, rozpočet 
na období 2021–2027, formy financování 
z prostředků Unie a pravidla pro 
poskytování tohoto financování.

Stanoví cíle nástrojů programu, rozpočet 
na období 2021–2027, formy financování 
z prostředků Unie a pravidla pro 
poskytování tohoto financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. „evropským semestrem“ se rozumí 
rámec pro koordinaci hospodářských 
politik v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. „strategickými směry“ se rozumí 
strategické směry pro reformní 
a investiční priority eurozóny stanovené 
podle čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) …/…. 
[Nařízení o správním rámci pro 
rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu 
podle návrhu COM(2019)0354];

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. „strukturálními reformami“ se 
rozumí reformy, které:
i) jsou relevantní pro provádění cílů 
Smlouvy; nebo
ii) jsou zaměřeny na řešení 
hospodářských, environmentálních 
a sociálních výzev s cílem posílit 
soudržnost, konvergenci a snižování 
regionálních rozdílů v souladu s článkem 
174 SFEU; nebo
iii) podporují udržitelné veřejné investice 
podporující začlenění, které jsou 
v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN 
a s evropským pilířem sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „způsobilým členským státem“ 
v rámci konvergenčního nástroje se 
rozumí členský stát, jehož měnou není 
euro, a který učinil prokazatelné kroky na 
cestě k přijetí jednotné měny v daném 
časovém rámci při přípravě na vstup do 
eurozóny. Prokazatelné kroky spočívají 
v zaslání formálního dopisu vlády 
dotčeného členského státu Komisi, v němž 
tento stát vyjádří jasný závazek vstoupit do 
eurozóny v přiměřeném a vymezeném 
časovém rámci a po konzultaci s Komisí 
předloží důvěryhodný časový 
harmonogram provádění konkrétních 
opatření pro přípravu na úspěšnou účast 
v eurozóně, včetně kroků k zajištění 
plného souladu jeho vnitrostátních 
právních předpisů s požadavky práva Unie 

vypouští se
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(včetně bankovní unie).

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nástroje pro provádění reforem; a) rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nástroje pro konvergenci 
a reformy a

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nástroje pro technickou podporu a b) nástroje pro technickou podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) konvergenčního nástroje pro 
přípravu na členství v eurozóně.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) podporovat hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost Unie a úsilí 
členských států o zlepšení jejich správní 
kapacity pro provádění práva 
a politických cílů Unie a přispění 
k provádění závazků Unie a členských 
států v souvislosti s Pařížskou dohodou, 
cíli udržitelného rozvoje OSN 
a evropským pilířem sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k posílení správní 
kapacity členských států v souvislosti 
s problémy, kterým čelí instituce, řídicí 
struktury, veřejná správa a hospodářské 
a sociální odvětví.

b) přispívat k posílení správní 
kapacity členských států v souvislosti 
s problémy, kterým čelí instituce, řídicí 
struktury, veřejná správa a hospodářské 
a sociální odvětví; a

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přispívat k hospodářské, správní, 
institucionální a sociální odolnosti 
členských států vůči rozsáhlým otřesům a 
k jejich obnově po krizi na úrovni Unie 
nebo na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud jde o nástroj pro provádění 
reforem, program poskytne členským 

a) pokud jde o rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost, 
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státům finanční pobídky s cílem dosažení 
mezníků a cílů strukturálních reforem, jak 
je stanoveno v reformních závazcích 
uzavřených mezi členskými státy 
a Komisí;

program poskytne finanční podporu 
s cílem dosáhnout mezníků a cílů reforem 
a investic, jak je stanoveno v reformních 
a investičních balíčcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pokud jde o nástroj pro 
konvergenci a reformy, program poskytne 
členským státům finanční pobídky s cílem 
dosáhnout milníků a cílů strukturálních 
reforem stanovených v reformních 
závazcích přijatých členskými státy 
společně s Komisí, které jsou rovněž 
relevantní pro jejich přípravu na členství 
v eurozóně, jakož i podpořit konvergenci 
členských států, jejichž měnou není euro, 
směrem ke vstupu do eurozóny a pomoci 
poskytnout finanční podporu na řešení 
problémů vnitrostátní reformy 
strukturální povahy, a tím podpořit odolné 
hospodářské a sociální struktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud jde o nástroj pro technickou 
podporu, program bude podporovat úsilí 
vnitrostátních orgánů o zlepšení jejich 
administrativní schopnosti formulovat, 
vyvíjet a provádět reformy, a to i 

b) pokud jde o nástroj pro technickou 
podporu, program bude podporovat úsilí 
vnitrostátních orgánů o zlepšení jejich 
administrativní schopnosti formulovat, 
vyvíjet a provádět reformy, a to i 
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s využitím osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik, a o účinnější a účelnější 
řízení lidských zdrojů;

s využitím osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik, a o účinnější a účelnější 
řízení lidských zdrojů, a rovněž přispívat 
k posílení správní kapacity členských 
států pro provádění práva Unie 
v souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
veřejná správa a hospodářské a sociální 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud jde o konvergenční nástroj 
pro přípravu na členství v eurozóně, 
program:

vypouští se

i) poskytne způsobilým členským státům 
finanční pobídky, aby jim pomohl 
dosáhnout milníků a cílů reforem, které 
jsou relevantní pro přípravu na účast 
v eurozóně, jak je stanoveno v reformních 
závazcích uzavřených mezi členskými 
státy a Komisí, a
ii) podpoří úsilí vnitrostátních orgánů 
způsobilých členských států o zlepšení 
jejich administrativní schopnosti 
formulovat, vyvíjet a provádět reformy, 
které jsou relevantní pro přípravu na 
účast v eurozóně, a to i s využitím 
osvědčených postupů, vhodných postupů 
a metodik, a o účinnější a účelnější řízení 
lidských zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

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

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

Oblast působnosti programu se vztahuje 
na oblasti politiky týkající se vzestupné 
konvergence, soudržnosti, 
konkurenceschopnosti, produktivity, 
udržitelného rozvoje, infrastruktury, 
výzkumu a inovací, inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, sociálního začleňování 
a snižování nerovnosti, odolnosti 
hospodářských a sociálních struktur, 
vytváření vysoce kvalitních pracovních 
míst a investic, a zejména na jednu nebo 
více z těchto oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) správa veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, řízení dluhu, správa 
příjmů a politiky zaměřené na boj proti 
daňovým únikům;

a) správa veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces, řízení dluhu, správa 
příjmů a výdajů a politiky zaměřené na boj 
proti vyhýbání se daňovým povinnostem, 
daňovým podvodům a daňovým únikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků, 
reindustrializace, rozvoj soukromého 
sektoru, trhy produktů a služeb, investice, 

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků, 
reindustrializace, rozvoj soukromého 
sektoru, trhy produktů a služeb, politika 
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veřejná účast v podnicích, procesy 
privatizace, obchod a přímé zahraniční 
investice, hospodářská soutěž a zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podpora výzkumu, inovací 
a digitalizace;

veřejných investic, soukromé investice, 
obchod a přímé zahraniční investice, 
hospodářská soutěž a zadávání veřejných 
zakázek, udržitelný rozvoj odvětví 
a podpora výzkumu, inovací a digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odborná příprava, 
politiky v oblasti zaměstnanosti, včetně 
sociálního dialogu v zájmu vytváření 
pracovních míst, digitální dovednosti, boj 
proti chudobě, podpora sociálního 
začleňování, systémy sociálního 
zabezpečení a sociální pomoci, systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče 
a politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

d) systémy sociálního zabezpečení 
a sociální pomoci, systémy veřejného 
zdraví a zdravotní péče, vzdělávání, 
celoživotní učení a odborná příprava, 
politiky trhu práce podporující začlenění, 
včetně sociálního dialogu, vytváření 
vysoce kvalitních pracovních míst, 
digitální dovednosti, boj proti chudobě, 
příjmové nerovnosti a nerovnosti žen 
a mužů, podpora sociálního začleňování, 
boj proti energetické chudobě a vytváření 
rovných příležitostí se zvláštním 
zaměřením na děti a mladé lidi, jakož 
i politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro provádění opatření 
v oblasti klimatu, mobilita, podpora 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů, obnovitelné zdroje energie, 

e) politiky pro provádění 
environmentálního pilíře udržitelného 
rozvoje a ochrany životního prostředí 
a Zelené dohody pro Evropu, opatření 
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dosažení energetické diverzifikace 
a zajištění energetické bezpečnosti 
a politiky pro odvětví zemědělství, 
rybolovu a udržitelného rozvoje 
venkovských oblastí a

v oblasti klimatu, mobilita, podpora 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a politiky pro 
odvětví zemědělství, ochranu půdy 
a biologické rozmanitosti, rybolovu 
a udržitelného rozvoje venkovských 
oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) politiky pro další rozvoj 
vnitrostátní sítě infrastruktury v oblastech 
politických, hospodářských, správních, 
digitálních, bezpečnostních, bytových, 
zdravotních, dopravních 
a environmentálních funkcí, funkcí 
v oblasti veřejných zakázek a vzdělávacích 
funkcí; a

Or. en

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhledem k poznatkům získaným 
z nedávných krizí, které měly dopad na 
Unii, se oblast působnosti programu 
výjimečně vztahuje na návrhy, které 
posilují hospodářskou, správní, 
institucionální a společenskou odolnost 
členských států vůči rozsáhlým otřesům 
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jedním z těchto způsobů:
a) schopnosti včasné detekce 
a koordinované reakce v případě 
významných rizik pro veřejné zdraví nebo 
bezpečnost (např. pandemie a epidemie, 
přírodní katastrofy);
b) pokrok v řešeních kontinuity 
podnikání a služeb pro základní veřejné 
a soukromé instituce a odvětví, mimo jiné 
v oblasti politických, hospodářských, 
správních, bezpečnostních, sociálních, 
zdravotních a dopravních funkcí, 
veřejných zakázek a vzdělávacích funkcí; 
a
c) zlepšení schopnosti vnitrostátních, 
regionálních a místních vlád podporovat 
postižené občany v době náhlých dopadů 
na jejich živobytí, k nimž došlo v důsledku 
vnějších otřesů.

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) až 22 000 000 000 EUR na nástroj 
pro provádění reforem;

a) až 16 800 000 000 EUR na 
rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) až 7 200 000 000 EUR na nástroj 
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pro konvergenci a reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) až 840 000 000 EUR na nástroj pro 
technickou podporu;

b) až 1 000 000 000 EUR na nástroj 
pro technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) až do 2 160 000 000 EUR na 
konvergenční nástroj, z čehož:

vypouští se

i) až 2 000 000 000 EUR na složku 
finanční podpory a
ii) až 160 000 000 EUR na složku 
technické podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že členský stát mimo eurozónu 
v rámci konvergenčního nástroje do 31. 
prosince 2023 neprovede prokazatelné 

vypouští se
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kroky k přijetí jednotné měny v daném 
časovém rámci, převede se maximální 
disponibilní částka pro tento členský stát 
v rámci složky finanční podpory 
konvergenčního nástroje podle článku 26 
do nástroje pro provádění reforem 
uvedeného v písmeni a) prvního 
pododstavce tohoto odstavce. Komise za 
tímto účelem přijme rozhodnutí poté, co 
dá dotčenému členskému státu možnost ve 
lhůtě dvou měsíců od sdělení jejích závěrů 
předložit připomínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zdroje přidělené členským státům 
v rámci sdíleného řízení mohou být na 
jejich žádost převedeny do programu. 
Komise tyto zdroje použije přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení nebo nepřímo 
v souladu s písmenem c) uvedeného 
článku. Je-li to možné, použijí se tyto 
zdroje ku prospěchu dotčeného členského 
státu.

4. Zdroje přidělené členským státům 
v rámci sdíleného řízení mohou být na 
jejich žádost převedeny do nástroje pro 
konvergenci a reformy s maximálním 
limitem 10 % rozpočtového krytí 
členského státu a do nástroje pro 
technickou podporu. Komise tyto zdroje 
použije přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 
písm. a) finančního nařízení nebo nepřímo 
v souladu s písmenem c) uvedeného 
článku. Je-li to možné, použijí se tyto 
zdroje ku prospěchu dotčeného členského 
státu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Kapitola 1 a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA Ia 
Rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Způsobilé členské státy

1. Rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost je 
k dispozici členským státům, jejichž 
měnou je euro.
2. Rozpočtový nástroj je rovněž 
k dispozici členským státům, jejichž 
měnou není euro a které se účastní 
mechanismu směnných kurzů (ERM-II) 
s cílem následně euro přijmout.
3. Členské státy, které jsou způsobilé 
v rámci rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost na 
základě odstavce 2 a rovněž v rámci 
nástroje pro konvergenci a reformy, 
neprodleně informují Komisi o tom, 
kterého nástroje se hodlají účastnit. 
Členské státy, které se rozhodnou účastnit 
rozpočtového nástroje, již nejsou 
způsobilé v rámci nástroje pro 
konvergenci a reformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
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Článek 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Způsobilé reformní a investiční balíčky

1. Při sledování cílů stanovených 
v článcích 4 a 5 a v oblasti působnosti 
stanovené v článku 6 zahrnují balíčky 
způsobilé pro financování v rámci 
rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost zpravidla jak 
opatření pro provádění strukturálních 
reforem, tak projekty veřejných investic 
prostřednictvím uceleného balíčku 
opatření, která mají být prováděna 
v souvisejících oblastech politiky.
2. Balíčky uvedené v odstavci 1 
tohoto článku musí odrážet strategické 
směry definované v čl. 2 odst. 1 bodě 5 
písm. b) a musí být v souladu se 
strukturálními problémy a prioritami 
stanovenými v evropském semestru pro 
koordinaci hospodářských politik 
s přihlédnutím ke konkrétním sociálním 
a environmentálním ukazatelům určeným 
pro každý členský stát nebo případně 
v rámci makroekonomického ozdravného 
programu nebo s opatřeními souvisejícími 
s prováděním práva Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Článek 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7c
Provádění

Komise provádí rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost 
v rámci přímého řízení v souladu 



PR\1201180CS.docx 53/133 PE648.526v01-00

CS

s finančním nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Článek 7 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7d
Dodatečný rozpočet

1. Kromě finančního krytí 
stanoveného v čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení 
může být rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost 
financován prostřednictvím dodatečných 
příspěvků členských států nebo 
prostřednictvím vydání společných 
dluhopisů, které mohou být financovány 
z nových vlastních zdrojů Unie. Tyto 
dodatečné finanční prostředky se použijí 
podle pravidel a pro účely nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost. 
Představují vnější účelově vázané příjmy 
navíc k těm, které jsou vyjmenovány v čl. 
21 odst. 2 písm. a) finančního nařízení. 
Na tyto dodatečné příspěvky se použije čl. 
22 odst. 2 písm. a) finančního nařízení.
2. Dodatečné příspěvky členských 
států nebo vydání společných dluhopisů 
financované z vlastních zdrojů Unie podle 
odstavce 1 tohoto článku se použijí 
v souladu s tímto nařízením. Za tímto 
účelem Komise v rámci každé příslušné 
fáze uspořádá samostatné roční výzvy 
v souladu s článkem 7f k přidělení 
dodatečných příspěvků, které by měly být 
dotčeným členským státům poskytnuty 
v každé fázi a výzvě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Článek 7 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7e
Maximální finanční příspěvek

Pro každý členský stát se vypočte 
maximální finanční příspěvek pro postup 
přidělování v rámci rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost 
uvedený v článku 7g za použití metodiky 
stanovené v příloze I na základě počtu 
obyvatel a převrácené hodnoty hrubého 
domácího produktu (HDP).
Tento maximální finanční příspěvek je 
k dispozici pro přidělení každému 
členskému státu, a to částečně nebo v plné 
výši, v každé fázi postupu řádného 
přidělování stanoveného v článku 7f a 
u každé výzvy v rámci tohoto postupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Článek 7 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7f
Postup přidělování a výzvy

1. 80 % celkového krytí rozpočtového 
nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost uvedeného v čl. 7 
odst. 2 se přidělí prostřednictvím 
pravidelného přidělování prostředků.
Postup přidělování maximálního 
finančního příspěvku dostupného pro 
každý členský stát, který je uveden 
v článku 7e, se provádí v rámci fází 
a výzev. V každé fázi a v rámci každé 
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výzvy mohou členské státy navrhnout, aby 
na provádění návrhů balíčků 
předložených v souladu s článkem 7h 
obdržely až plnou výši maximálního 
finančního příspěvku uvedeného v článku 
7e.
2. Do ... [24 měsíců od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost] dá Komise 
k dispozici pro přidělení částku 40 % 
finančního krytí uvedeného v čl. 7 odst. 2. 
Každý členský stát může navrhnout, aby 
na provádění návrhů balíčků obdržel až 
plnou výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 7e.
3. V období … [od data vstupu tohoto 
nařízení v platnost] a ... do [48 měsíců ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost] dá 
Komise k dispozici 40 % finančního krytí 
uvedeného v čl. 7 odst. 2 pro přidělení, 
které je navýšeno o částku, která nebyla 
přidělena v souladu s odstavcem 2 tohoto 
článku. Každý členský stát může 
navrhnout, aby na provádění balíčků 
obdržel až plnou výši maximálního 
finančního příspěvku uvedeného v článku 
7e a k tomu případnou nevyužitou část 
svého maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v odstavci 2 tohoto článku.
4. V období od … [48 měsíců ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise 
organizuje a zveřejňuje roční výzvy 
v rámci rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost a 
v souladu s harmonogramem evropského 
semestru. Za tímto účelem zveřejní 
orientační harmonogram dalších výzev, 
které se mají v daném období vyhlásit, a 
u každé výzvy uvede zbývající částku 
celkového finančního krytí uvedeného 
v čl. 7 odst. 2.
20 % celkového finančního krytí 
uvedeného v čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení 
se přidělí pružně jako navýšení na 
maximální finanční příspěvek každého 
členského státu pro mimořádné okolnosti, 
které vyžadují zvláštní balíčky. Tyto 
okolnosti mají podobu mimořádné 
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situace, která ovlivňuje konkrétní členský 
stát nebo Unii jako celek a která vyžaduje 
reakci na mimořádnou situaci ze strany 
členského státu nebo potřebu odolnosti 
vůči rozsáhlým otřesům, nebo členským 
státem, který se potýká s prudkým 
hospodářským propadem ve smyslu 
nařízení (EU) …/…. [Nařízení o správním 
rámci pro rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost pro 
eurozónu podle návrhu COM(2019)0354.

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Článek 7 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7g
Doplňkovost a doplňkové financování

Podpora v rámci rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost 
doplňuje podporu poskytovanou v rámci 
jiných fondů a programů Unie. Reformní 
a investiční projekty podporované v rámci 
tohoto nástroje mohou obdržet podporu 
z jiných programů a nástrojů Unie, pokud 
tato podpora nepokrývá tytéž náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Článek 7 h (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7h
Návrh reformního a investičního balíčku
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1. Členský stát, který si přeje získat 
podporu v rámci rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost, 
předloží Komisi návrh balíčku 
vymezeného v článku 7b tohoto nařízení. 
Mají-li prováděné reformy získat širokou 
podporu, měly by členské státy, které 
chtějí čerpat výhody programu, v rámci 
postupu vypracování žádosti o balíčky 
konzultovat příslušné zúčastněné strany, 
jako jsou místní a regionální orgány, 
hospodářští a sociální partneři a občanská 
společnost, a to v souladu s příslušnými 
ustanoveními nařízení Komise 
v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014, 
jakož i s vnitrostátními parlamenty.
2. Návrh balíčku opatření předložený 
členským státem se předkládá spolu 
s národním programem reforem ve formě 
samostatné přílohy nebo podle zvláštního 
harmonogramu přijatého Komisí.
3. Návrh balíčku musí být řádně 
odůvodněný a opodstatněný. Uvádějí se 
v něm zejména tyto prvky:
a) vysvětlení slučitelnosti se strategickými 
směry ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 5b 
a souladu se strukturálními výzvami 
a prioritami stanovenými v rámci 
evropského semestru nebo v souvislosti 
s makroekonomickým ozdravným 
programem a s dalšími příslušnými 
opatřeními souvisejícími s prováděním 
práva Unie;
b) očekávaný dopad reformního 
a investičního balíčku na konvergenci 
a konkurenceschopnost;
c) odůvodnění soudržnosti balíčku ve 
všech oblastech politiky, v nichž budou 
opatření prováděna;
d) příspěvek k plnění závazků Unie 
a členských států podle čl. 7b odst. 2 
a pokud možno vedlejší účinky v jiných 
členských státech;
e) očekávané hospodářské, sociální 
a případně environmentální dopady 
reforem a investic v dotčeném členském 
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státě, včetně srovnávacího přehledu 
evropského semestru (hlavní a pomocné 
ukazatele) a srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů evropského pilíře 
sociálních práv;
f) doprovodná opatření nezbytná zejména 
ke zmírnění zjištěných negativních 
environmentálních, hospodářských 
a sociálních dopadů a přínos k posílení 
soudržnosti;
g) odhadované celkové náklady 
předloženého balíčku doprovázené 
patřičným zdůvodněním;
h) předpokládané reformní a investiční 
projekty, související reformní a investiční 
období a analýza nákladů a přínosů;
i) milníky, cíle a harmonogram provádění 
reforem během období nejvýše čtyř let 
a investic během období nejvýše sedmi let;
j) postupy pro účinné provádění balíčku 
dotčeným členským státem včetně 
navrhovaných milníků a cílů a s tím 
souvisejících ukazatelů;
k) předpokládané vnitrostátní 
spolufinancování reformního 
a investičního balíčku vypočtené 
v souladu s článkem 7k;
l) případně informace o stávajícím nebo 
plánovaném financování ze strany Unie.
Členský stát, který si přeje získat navýšení 
na maximální finanční příspěvek ve 
smyslu článku 7f, předloží Komisi kromě 
výše uvedených prvků také vysvětlení 
zbývajících okolností, které odůvodňují 
nezbytnost zvláštního balíčku, a vysvětlení 
jeho hospodářského, sociálního 
a případně i environmentálního dopadu 
na dotčený členský stát;
4. Při přípravě vysoce kvalitních 
návrhů reformních a investičních balíčků 
může Komise na žádost dotčeného 
členského státu zorganizovat vzájemné 
poradenství, aby žádajícím členským 
státům umožnila využívat zkušeností 
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ostatních členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Článek 7 i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7i
Posouzení komise

1. Komise při posuzování návrhu 
balíčku postupuje v úzké spolupráci 
s dotčeným členským státem. Komise 
může vznášet připomínky nebo požadovat 
doplňující informace. Dotčený členský 
stát tyto požadované doplňující informace 
poskytne a v případě potřeby může návrh 
před jeho oficiálním předložením 
revidovat.
2. Komise při posuzování návrhu 
navrhovaného reformního a investičního 
balíčku vezme v úvahu odůvodnění 
a prvky poskytnuté dotčeným členským 
státem podle čl. 7h odst. 3 a jakékoli další 
relevantní informace.
3. Komise posoudí účinnost, 
efektivnost, soudržnost a relevanci návrhu 
balíčku a za tímto účelem zohlední tato 
čtyři kritéria:
a) účinnost:
i) zda se očekává, že návrh balíčku bude 
mít v čistém vyjádření pozitivní a trvalé 
dopady na dotčený členský stát, aby bylo 
dosaženo cílů uvedených v článcích 4 a 5, 
přičemž se zohlední doprovodná opatření;
ii) zda se očekává, že návrh balíčku bude 
mít trvalý hospodářský, sociální 
a případně environmentální dopad 
v dotčeném členském státě, včetně 
srovnávacího přehledu evropského 
semestru (hlavní a pomocné ukazatele) 
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a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů evropského pilíře sociálních 
práv a účinnosti doprovodných opatření 
plánovaných ke zmírnění zjištěných 
negativních environmentálních, 
hospodářských a sociálních dopadů;
iii) zda se očekává, že postupy navržené 
dotčeným členským státem zajistí účinné 
provádění návrhu balíčku, včetně 
navrhovaných milníků a cílů, a s tím 
souvisejících ukazatelů.
iv) zda se očekává, že návrh balíčku 
účinně přispěje ke konvergenci 
a konkurenceschopnosti členského státu 
během prováděcího období a přispěje 
k posílení soudržnosti;
b) efektivnost:
i) zda zdůvodnění poskytnuté členským 
státem ohledně výše odhadovaných 
celkových nákladů návrhu předloženého 
balíčku je přiměřené a věrohodné;
ii) zda jsou plánované reformní 
a investiční projekty, související reformní 
a investiční období a podrobná analýza 
nákladů a přínosů přiměřené 
a prokazatelné;
c) soudržnost:
i) zda je návrh balíčku konzistentní napříč 
oblastmi politik, v nichž se opatření budou 
provádět;
ii) zda je návrh balíčku v souladu se 
závazky Unie a členských států uvedenými 
v čl. 7b odst. 2;
d) relevance:
i) zda je návrh balíčku v souladu se 
strategickými směry vymezenými v čl. 2 
odst. 1 bodě 5b;
ii) zda je návrh balíčku v souladu se 
strukturálními výzvami a prioritami 
stanovenými v rámci evropského semestru 
nebo v rámci makroekonomického 
ozdravného programu;
iii) zda je návrh balíčku v souladu 
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s dalšími příslušnými opatřeními 
souvisejícími s prováděním práva Unie;
Hodnotící kritéria uvedená v tomto 
odstavci se použijí v souladu s pokyny 
stanovenými v příloze II.
Komise kromě toho posoudí povahu, 
závažnost a dobu trvání hospodářského, 
sociálního a environmentálního dopadu 
zbývajících okolností uvedených v článku 
7f na základě prvků poskytnutých 
členským státem podle článku 7h.
4. Komisi budou za účelem posouzení 
návrhů balíčků předložených členskými 
státy nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Článek 7 j (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7j
Rozhodnutí Komise

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení návrhu členským 
státem prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci rozhodnutí v souladu 
s článkem 36a. Vydá-li Komise kladné 
posouzení návrhu balíčku, který předložil 
členský stát, stanoví se v uvedeném 
rozhodnutí reformní a investiční projekty, 
které má členský stát provést, včetně 
milníků, cílů a finančních příspěvků 
přidělených podle článku 7f, jakož 
i vnitrostátního spolufinancování.
Finanční příspěvek doplní další opatření 
nebo operace podporované z fondů Unie 
podle článku 33.
2. Výše finančního příspěvku na 
balíčky, které splňují kritéria stanovená 
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v článku 7i, se stanoví takto:
a) v případě, že je výše odhadovaných 
celkových nákladů návrhu balíčku po 
odečtení vnitrostátního spolufinancování 
rovna maximálnímu finančnímu 
příspěvku pro daný členský stát podle 
článku 7e, případně zvýšenému 
o navýšení přídělu na maximální výši 
finančního příspěvku podle článku 7f, 
nebo je vyšší, rovná se finanční příspěvek 
přidělený dotčenému členskému státu 
celkovému maximálnímu finančnímu 
příspěvku podle čl. 7e, případně příspěvku 
zvýšenému o navýšení přídělu na 
maximální výši finančního příspěvku 
uvedené v článku 7f;
b) v případě, že je výše odhadovaných 
celkových nákladů balíčku po odečtení 
vnitrostátního spolufinancování nižší než 
maximální finanční příspěvek pro daný 
členský stát podle článku 7e, případně 
zvýšený o navýšení přídělu na maximální 
výši finančního příspěvku podle článku 
7f, rovná se finanční příspěvek přidělený 
dotčenému členskému státu očekávaným 
celkovým nákladům návrhu balíčku 
sníženým o vnitrostátní spolufinancování;
v případě, že návrh balíčku není v souladu 
s kritérii stanovenými v čl. 7i odst. 3, 
nepřidělí se dotčenému členskému státu 
žádný finanční příspěvek. V souladu s čl. 
19 odst. 2 písm. d) může dotčený členský 
stát požádat o technickou podporu s cílem 
umožnit lepší přípravu návrhu 
v následujících cyklech.
3. Rozhodnutí Komise uvedené 
v odstavci 1 rovněž stanoví:
a) finanční příspěvek, který bude 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský 
stát uspokojivě provede všechny 
relevantní milníky a cíle identifikované 
v souvislosti s prováděním každého 
balíčku;
b) popis reforem a investičních 
projektů a výši odhadovaných celkových 
nákladů balíčku;
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c) období provádění balíčku takto:
i) pokud jde o dokončení investice, 
investiční období, v němž musí být 
investiční projekt uskutečněn, skončí 
nejpozději sedm let od přijetí rozhodnutí;
ii) pokud jde o dokončení reforem, 
období, v němž musí být reformy 
uskutečněny, skončí nejpozději čtyři roky 
od přijetí rozhodnutí.
d) podrobná opatření 
a harmonogram pro provádění 
reformních a investičních balíčků a jejich 
vykazování dotčeným členským státem 
v rámci procesu evropského semestru;
e) relevantní ukazatele vztahující se 
k plnění milníků a cílů a
f) způsob, jakým bude Komisi 
poskytnut přístup k relevantním 
podkladovým údajům.
4. Vydá-li Komise negativní 
posouzení návrhu balíčku, sdělí řádně 
zdůvodněné posouzení do čtyř měsíců od 
předložení návrhu členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Článek 7 k (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7k
Vnitrostátní spolufinancování a modulace
1. Členské státy spolufinancují 
nejméně 25 % odhadovaných celkových 
investičních nákladů balíčku uvedeného 
v čl. 7h odst. 3.
2. Pokud se v okamžiku předložení 
návrhu balíčku nebo pozměněného 
balíčku v souladu s článkem 7h tohoto 
nařízení členský stát potýká s prudkým 
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hospodářským propadem stanoveným 
v souladu s článkem 6 nařízení (EU) 
…/…. [Nařízení o správním rámci pro 
rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu 
podle návrhu COM(2019)0354], využívá 
snížení vnitrostátního spolufinancování 
o polovinu v rámci rozpočtového nástroje 
ve vztahu ke konkrétní fázi nebo výzvě 
uvedené v článku 7h.
3. Komise přijme rozhodnutí 
o snížení vnitrostátního spolufinancování 
do tří měsíců od obdržení žádosti od 
členského státu. V rozhodnutí se uvedou 
důvody, které odůvodňují snížení 
vnitrostátního spolufinancování 
o polovinu.
4. Rozhodnutí o snížení 
vnitrostátního spolufinancování podle 
odstavce 3 tohoto článku se vztahuje na 
konkrétní fázi nebo výzvu podle článku 7f, 
k níž dojde po datu rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Článek 7 l (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7l
Změna balíčku členského státu

1. Pokud členský stát již nemůže 
balíčku dosáhnout, včetně relevantních 
milníků a cílů, a to buď částečně, nebo 
zcela, z důvodu objektivních okolností, 
včetně mimořádných okolností, které mají 
podobu mimořádné situace dotýkající se 
daného členského státu nebo Unie jako 
celku a které vyžadují reakci na 
mimořádnou situaci ze strany tohoto 
členského státu nebo odolnost vůči 
rozsáhlým otřesům, nebo pokud se 
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členský stát potýká s prudkým 
hospodářským propadem ve smyslu 
nařízení (EU) .../..... [Nařízení o správním 
rámci pro rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost pro 
eurozónu podle návrhu COM(2019)0354], 
může dotčený členský stát předložit 
Komisi odůvodněnou žádost o změnu 
nebo nahrazení rozhodnutí uvedeného 
v čl. 7j odst. 1 tohoto nařízení. Členský 
stát může za tímto účelem navrhnout 
upravený nebo nový balíček.
2. Je-li Komise toho názoru, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného balíčku 
ospravedlňují, posoudí upravený nebo 
nový balíček v souladu s článkem 7i a do 
čtyř měsíců od oficiálního předložení 
žádosti vydá nové rozhodnutí podle článku 
7j.
3. Je-li Komise toho názoru, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného balíčku 
neospravedlňují, do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení žádosti tuto žádost 
zamítne poté, co dala dotčenému 
členskému státu možnost ve lhůtě jednoho 
měsíce od oznámení závěrů Komise 
předložit své připomínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Článek 7 m (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7m
Pravidla týkající se vyplácení, pozastavení 

a zrušení finančních příspěvků
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1. Rozhodnutí Komise uvedené v čl. 
7j odst. 1 tohoto nařízení představuje 
individuální právní závazek ve smyslu 
finančního nařízení, jenž může být 
založen na globálních závazcích. 
Rozpočtové závazky mohou být rozděleny 
na roční splátky v průběhu několika let.

2. Vedle čl. 12 odst. 4 finančního 
nařízení se navíc nevyužité prostředky na 
závazky podle tohoto nařízení automaticky 
přenášejí a mohou být přiděleny na 
závazek do 31. prosince 2027. Přenesené 
částky se prioritně použijí v následujícím 
rozpočtovém roce.
3. Platba finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu 
s rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích.
4. Po dokončení milníků a cílů 
stanovených v rozhodnutí podle čl. 7j odst. 
1 předloží dotčený členský stát Komisi 
řádně odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly relevantní milníky a cíle stanovené 
v rozhodnutí podle čl. 7j odst. 1 uspokojivě 
provedeny. Za tímto účelem mohou být 
Komisi nápomocni příslušní odborníci.
Vydá-li Komise kladné posouzení, vyplatí 
se v souladu s finančním nařízením 
finanční příspěvek.
5. V případě, že Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavci 4 usoudí, 
že milníky a cíle stanovené v rozhodnutí 
podle čl. 7j odst. 1 nebyly uspokojivě 
provedeny, bude vyplacení celé výše 
finančního příspěvku nebo jeho části 
pozastaveno. Dotčený členský stát může 
do jednoho měsíce od oznámení posouzení 
Komise předložit své připomínky. 
Přijme-li členský stát opatření nezbytná 
k zajištění uspokojivého provedení 
milníků a cílů uvedených v čl. 7j odst. 1, 
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pozastavení se zruší.
6. Odchylně od čl. 116 odst. 2 
finančního nařízení počíná platební lhůta 
běžet dnem oznámení kladného výsledku 
členskému státu podle odst. 4 druhého 
pododstavce nebo ode dne oznámení 
zrušení pozastavení podle odst. 5 druhého 
pododstavce.
7. Nepřijme-li dotčený členský stát 
nezbytná opatření ve lhůtě šesti měsíců od 
pozastavení, Komise zruší částku 
finančního příspěvku v souladu s čl. 14 
odst. 1 finančního nařízení poté, co dala 
dotčenému členskému státu možnost 
předložit své připomínky během dvou 
měsíců od oznámení jejích závěrů.
8. V případě, kdy do 18 měsíců ode 
dne přijetí rozhodnutí podle čl. 7j odst. 1 
tohoto nařízení nedosáhne dotčený 
členský stát hmatatelného pokroku 
ohledně jakýchkoli milníků nebo cílů, 
Komise částku finančního příspěvku 
v souladu s čl. 14 odst. 1 finančního 
nařízení zruší.
Komise rozhodne o zrušení finančního 
příspěvku poté, co dá dotčenému 
členskému státu možnost předložit své 
připomínky ve lhůtě dvou měsíců od 
sdělení svého posouzení, že nebylo 
dosaženo hmatatelného pokroku, pokud 
jde o veškeré relevantní milníky a cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Článek 7 n (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7n
Podávání zpráv členským státem v rámci 

evropského semestru
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Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 7j písm. 
d) tohoto nařízení, dotčené členské státy 
pravidelně podávají v rámci procesu 
evropského semestru zprávy o pokroku při 
plnění balíčků. Za tímto účelem využívají 
členské státy proces evropského semestru 
jako nástroj pro podávání zpráv 
o pokroku při dokončování balíčků. 
Podrobná opatření a harmonogram pro 
podávání zpráv, včetně způsobu, jakým 
bude Komisi poskytnut přístup 
k relevantním podkladovým údajům, se 
stanoví v rozhodnutí uvedeném v čl. 7j 
odst. 1 tohoto nařízení. Pokud dotčený 
členský stát provádí makroekonomický 
ozdravný program podle článku 7 nařízení 
(EU) č. 472/2013, budou příslušné zprávy 
podávány v kontextu uvedeného 
programu v souladu s jeho pravidly.

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Článek 7 o (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7o
Informování Evropského parlamentu 

a Rady a komunikace o balíčcích 
členských států

1. Komise balíčky přijaté v souladu 
s článkem 7j bez zbytečného odkladu 
předá Evropskému parlamentu a Radě. 
Dotčený členský stát může Komisi 
požádat, aby skryla citlivé či důvěrné 
informace, jejichž sdělení by ohrozilo jeho 
veřejný zájem.
2. Komise se může zapojit do 
komunikační činnosti, aby zajistila 
viditelnost financování Unie pro finanční 
podporu plánovanou v příslušném 
balíčku, mimo jiné i prostřednictvím 
společné komunikační činnosti 
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s dotčenými vnitrostátními orgány 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Kapitola 2 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro provádění reforem Nástroj pro konvergenci a reformy

Or. en

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s cíli stanovenými v čl. 4 písm. 
a) a čl. 5 odst. 2 písm. a) jsou strukturální 
reformy způsobilé pro financování v rámci 
programu ty reformy, které jsou zaměřené 
na řešení výzev vymezených v kontextu 
evropského semestru pro koordinaci 
hospodářských politik.

V souladu s cíli stanovenými v článcích 4 
a 5 jsou strukturální reformy způsobilé pro 
financování v rámci programu ty reformy, 
které jsou zaměřené na řešení výzev 
a priorit vymezených v kontextu 
evropského semestru pro koordinaci 
hospodářských politik nebo v rámci 
provádění makroekonomických 
ozdravných programů, které jsou důležité 
pro přípravu na členství v eurozóně nebo 
souvisejí s prováděním práva Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Dodatečný rozpočet

1. Kromě finančního krytí 
stanoveného v čl. 7 odst. 2 může být 
nástroj pro konvergenci a reformy 
financován prostřednictvím dodatečných 
příspěvků členských států nebo 
prostřednictvím vydání společných 
dluhopisů, které mohou být financovány 
z nových vlastních zdrojů Unie. Tyto 
dodatečné finanční prostředky se použijí 
podle pravidel a pro účely nástroje pro 
konvergenci a reformy. Představují vnější 
účelově vázané příjmy navíc k těm, které 
jsou vyjmenovány v čl. 21 odst. 2 písm. a) 
finančního nařízení. Na tyto dodatečné 
příspěvky se použije čl. 22 odst. 2 písm. a) 
finančního nařízení. 
2. Dodatečné příspěvky členských 
států nebo vydání společných dluhopisů 
financované z vlastních zdrojů Unie podle 
odstavce 1 se použijí podle pravidel tohoto 
nařízení. Za tímto účelem Komise v rámci 
každé příslušné fáze uspořádá samostatné 
roční výzvy v souladu s článkem 10 
k přidělení dodatečných příspěvků, které 
by měly být dotčeným členským státům 
poskytnuty v každé fázi a výzvě.

Or. en

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Článek 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8b
Způsobilé členské státy

Nástroj pro konvergenci a reformy je 
k dispozici členským státům, jejichž 
měnou není euro, které podnikly 
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konkrétní kroky směřující ke vstupu do 
eurozóny a neinformovaly Komisi o svém 
záměru účastnit se rozpočtového nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost 
podle čl. 7a odst. 3. „Konkrétní kroky“ by 
pro tento účel měly spočívat v zaslání 
formálního dopisu vlády dotčeného 
členského státu Komisi, v němž tento stát 
vyjádří jasný závazek vstoupit do eurozóny 
v přiměřeném a vymezeném časovém 
rámci a po konzultaci s Komisí předloží 
důvěryhodný časový harmonogram 
provádění konkrétních opatření pro 
přípravu na úspěšnou účast v eurozóně, 
včetně kroků k zajištění plného souladu 
jeho vnitrostátních právních předpisů 
s požadavky práva Unie (včetně bankovní 
unie).
Pokud členský stát neprokáže konkrétní 
kroky směrem ke vstupu do eurozóny 
a neinformoval Komisi o svém záměru 
účastnit se rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost, jak 
je stanoveno v čl. 7a odst. 3, bude finanční 
příspěvek přerozdělen ostatním členským 
státům, které se účastní nástroje pro 
konvergenci a reformy v souladu 
s článkem 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze I se stanoví maximální finanční 
příspěvek dostupný pro každý členský stát 
z celkového finančního krytí na nástroj pro 
provádění reforem uvedeného v čl. 7 odst. 
2 písm. a). Tento maximální finanční 
příspěvek se pro každý členský stát 
vypočítá s použitím kritérií a metodiky 
stanovených v příloze na základě počtu 

V příloze I se stanoví maximální finanční 
příspěvek dostupný pro každý členský stát 
z celkového finančního krytí na nástroj pro 
konvergenci a reformy uvedeného v čl. 7 
odst. 2 písm. a). Tento maximální finanční 
příspěvek se pro každý členský stát 
vypočítá s použitím kritérií a metodiky 
stanovených v příloze na základě počtu 
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obyvatel každého členského státu. Tento 
maximální finanční příspěvek bude 
k dispozici pro přidělení každému 
členskému státu, a to částečně nebo v plné 
výši, v každé fázi postupu přidělování 
stanoveného v článku 10 a u každé výzvy 
v rámci tohoto postupu.

obyvatel a převrácené hodnoty hrubého 
domácího produktu (HDP) na obyvatele 
každého členského státu. Tento maximální 
finanční příspěvek bude k dispozici pro 
přidělení každému členskému státu, a to 
částečně nebo v plné výši, v každé fázi 
postupu přidělování stanoveného v článku 
10 a u každé výzvy v rámci tohoto postupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise dá na období dvaceti 
měsíců od data použitelnosti tohoto 
nařízení k dispozici pro přidělení částku 11 
000 000 000 EUR, která představuje 50 % 
celkového finančního krytí uvedeného v čl. 
7 odst. 2 písm. a). Každý členský stát může 
navrhnout, aby mu byla přidělena celá 
částka maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v článku 9 na účely plnění 
reformního závazku navrženého v souladu 
s článkem 11.

2. Do ... [36 měsíců od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost] dá Komise 
k dispozici pro přidělení částku 50 % 
celkového finančního krytí uvedeného v čl. 
7 odst. 2 písm. a). Každý členský stát může 
navrhnout, aby mu byla přidělena celá 
částka maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v článku 9 na účely plnění 
reformního závazku navrženého v souladu 
s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na období počínající po skončení 
období uvedeného v odstavci 2 dá Komise 
k dispozici pro přidělení částku 11 000 000 
000 EUR, která představuje zbývajících 
50 % celkového finančního krytí na 
nástroj pro provádění reforem uvedeného 

3. V období od … [36 měsíců od data 
vstupu tohoto nařízení v platnost] do ... 
[72 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost] dá Komise k dispozici pro 
přidělení zbývajících 50 % celkového 
finančního krytí uvedeného v čl. 7 odst. 2, 
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v čl. 7 odst. 2 písm. a), spolu s částkou, jež 
nebyla přidělena podle odstavce 2, na 
základě výzev organizovaných 
a zveřejněných v rámci nástroje pro 
provádění reforem. V rámci první výzvy se 
přidělí částka 11 000 000 000 EUR.

spolu s částkou, jež nebyla přidělena podle 
odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že po první výzvě 
uvedené v odstavci 3 nebyla dostupná 
částka celkového finančního krytí 
uvedeného v čl. 7 odst. 2 písm. a) v celé 
výši přidělena podle odstavců 2 a 3, 
zorganizuje Komise další výzvy. Za tímto 
účelem přijme a zveřejní orientační 
harmonogram dalších výzev, které se mají 
v daném období vyhlásit, a u každé výzvy 
uvede zbývající částku celkového 
finančního krytí uvedeného v čl. 7 odst. 2 
písm. a).

4. Od… [72 měsíců od data vstupu 
tohoto nařízení v platnost] dá Komise 
k dispozici pro přidělení částku, která 
nebyla přidělena podle odstavce 3 tohoto 
článku, na základě pravidelných ročních 
výzev vyhlášených a zveřejněných v rámci 
nástroje pro konvergenci a reformy a 
v souladu s harmonogramem evropského 
semestru. Za tímto účelem přijme 
a zveřejní orientační harmonogram dalších 
výzev, které se mají v daném období 
vyhlásit, a u každé výzvy uvede zbývající 
částku celkového finančního krytí 
uvedeného v čl. 7 odst. 2 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje obdržet 
podporu v rámci nástroje pro provádění 
reforem, předloží Komisi návrh reformních 
závazků. V tomto návrhu se stanoví 
podrobný soubor opatření pro provádění 

1. Členský stát, který si přeje získat 
podporu v rámci nástroje pro konvergenci 
a reformy, předloží Komisi návrh 
reformních závazků. V tomto návrhu se 
stanoví podrobný soubor opatření pro 
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strukturálních reforem v návaznosti na 
výzvy identifikované v procesu evropského 
semestru a uvedou se milníky, cíle 
a harmonogram provádění reforem po 
období maximálně tří let.

provádění strukturálních reforem 
v návaznosti na výzvy identifikované 
v procesu evropského semestru a uvedou 
se milníky, cíle a harmonogram provádění 
reforem po období maximálně sedmi let. 
Mají-li prováděné reformy získat širokou 
podporu, měly by členské státy, které 
chtějí čerpat výhody programu, v rámci 
postupu vypracování žádosti o balíčky 
konzultovat příslušné zúčastněné strany, 
jako jsou místní a regionální orgány, 
podnikatelská sféra, sociální partneři 
a občanská společnost, a to v souladu 
s příslušnými ustanoveními nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
240/2014, jakož i s vnitrostátními 
parlamenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Dotčený členský stát předloží návrh 
reformních závazků spolu se svým 
národním programem reforem ve formě 
samostatné přílohy. Tato samostatná 
příloha může být předložena spolu 
s národním programem reforem nebo 
v jiném termínu.

2. Dotčený členský stát předloží návrh 
reformních závazků spolu se svým 
národním programem reforem ve formě 
samostatné přílohy. Tato samostatná 
příloha může být předložena spolu 
s národním programem reforem nebo podle 
zvláštního harmonogramu přijatého 
Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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a) povaha a význam strukturální 
reformy navržené v souvislosti s výzvami 
identifikovanými v evropském semestru;

a) vysvětlení strukturální reformy 
navržené v souvislosti s výzvami 
a prioritami identifikovanými v evropském 
semestru nebo v souvislosti 
s makroekonomickým ozdravným 
programem a s dalšími příslušnými 
opatřeními souvisejícími s prováděním 
práva Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odůvodnění soudržnosti balíčku ve 
všech oblastech politiky, v nichž mají být 
opatření prováděna;

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) odůvodnění příspěvku reformního 
závazku k přípravě na přistoupení k přijetí 
eura;

Or. en

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) očekávané hospodářské a sociální 
dopady reformy v dotčeném členském státě 
a pokud možno i vedlejší účinky 
v ostatních členských státech;

b) očekávaný hospodářský, sociální 
a případně environmentální dopad 
reforem v dotčeném členském státě, včetně 
srovnávacího přehledu evropského 
semestru (hlavní a pomocné ukazatele) 
a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů evropského pilíře sociálních 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doprovodná opatření, jež mohou 
být zapotřebí;

c) doprovodná opatření nezbytná 
zejména ke zmírnění zjištěných 
negativních environmentálních, 
hospodářských a sociálních dopadů 
a přínosu k posílení soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) odhadované celkové náklady 
předloženého balíčku podpořené 
patřičným zdůvodněním;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) předpokládané reformy, související 
reformní období a analýza nákladů 
a přínosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) milníky, cíle a harmonogram 
provádění reforem během období nejvýše 
sedmi let;

Or. en

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) interní postupy pro účinné 
provádění reformních závazků dotčeným 
členským státem včetně navrhovaných 
milníků a cílů a s tím souvisejících 
ukazatelů a

e) postupy pro účinné provádění 
reformních závazků dotčeným členským 
státem včetně navrhovaných milníků a cílů 
a s tím souvisejících ukazatelů a

Or. en

Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přípravě vysoce kvalitních 
návrhů reformních závazků může Komise 
zorganizovat vzájemné poradenství, aby 
žádajícím členským státům umožnila 
využívat zkušeností ostatních členských 
států.

4. Při přípravě vysoce kvalitních 
návrhů reformních závazků může Komise 
na žádost dotčeného členského státu 
zorganizovat vzájemné poradenství, aby 
žádajícím členským státům umožnila 
využívat zkušeností ostatních členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise při posuzování návrhu na 
reformní závazky postupuje v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise může vznášet připomínky nebo 
požadovat doplňující informace. Dotčený 
členský stát tyto požadované doplňující 
informace poskytne a v případě potřeby 
může návrh před jeho oficiálním 
předložením revidovat.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise při posuzování návrhu 
reformního závazku a při určování částky, 
jež má být dotčenému členskému státu 
přidělena, vezme v úvahu odůvodnění 
a prvky poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak je uvedeno v odstavci 3, 

vypouští se
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a jakékoli další relevantní informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise posoudí povahu a význam 
návrhu reformních závazků a za tímto 
účelem zohlední tato kritéria:

vypouští se

a) zda reformní závazky:
i) budou podle očekávání účinně řešit 
výzvy identifikované v evropském 
semestru, konkrétně
– v doporučeních pro jednotlivé země a 
v jiných relevantních dokumentech 
evropského semestru oficiálně přijatých 
Komisí nebo
– případně v rámci postupu při 
makroekonomické nerovnováze 
stanoveného v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 30;
ii) představují ucelený balík reforem;
iii) podle očekávání posílí výkonnost 
a odolnost hospodářství dotčeného 
členského státu;
iv) podle očekávání povede jejich 
provádění k dosažení trvalého účinku, 
případně v podobě posílení institucionální 
a administrativní kapacity dotčeného 
členského státu, a
b) zda interní postupy navržené 
dotčeným členským státem podle 
očekávání zajistí účinné provádění 
reformních závazků během období 
maximálně tří let včetně navrhovaných 
milníků a cílů a s tím souvisejících 
ukazatelů.
Hodnotící kritéria uvedená v tomto 
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odstavci se použijí v souladu s pokyny 
stanovenými v příloze II.
_________________
30 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. 
listopadu 2011 o prevenci a nápravě 
makroekonomické nerovnováhy (Úř. věst. 
L 306, 23.11.2011, s. 25).

Or. en

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komisi budou za účelem posouzení 
návrhů reformních závazků předložených 
členskými státy nápomocni odborníci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. K návrhům reformních závazků, 
které předložily členské státy, může vydat 
své stanovisko Výbor pro hospodářskou 
politiku zřízený rozhodnutím Rady 
2000/604/ES o složení a stanovách 
Výboru pro hospodářskou politiku 31.

vypouští se

_________________
31 Rozhodnutí Rady ze dne 29. září 2000 
o složení a stanovách Výboru pro 
hospodářskou politiku (2000/604/ES) (Úř. 
věst. L 257, 11.10.2000, s. 28).
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Or. en

Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Posouzení komise

1. Komise při posuzování návrhu na 
reformní závazky postupuje v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise může vznášet připomínky nebo 
požadovat doplňující relevantní 
informace. Dotčený členský stát tyto 
požadované doplňující informace 
poskytne a v případě potřeby může návrh 
před jeho oficiálním předložením 
revidovat.
2. Komise při posuzování návrhu 
reformních závazků a při určování částky, 
jež má být dotčenému členskému státu 
přidělena, vezme v úvahu odůvodnění 
a prvky poskytnuté dotčeným členským 
státem podle čl. 11 odst. 3, jakož i jakékoli 
další relevantní informace.
3. Komise reformní závazek posoudí 
na základě těchto kritérií:
a) účinnost:
i) zda se očekává, že návrh balíčku 
přispěje k přípravě na přijetí eura a že 
bude mít v čistém vyjádření pozitivní 
a trvalé dopady na dotčený členský stát, 
aby bylo dosaženo cílů uvedených 
v článcích 4 a 5, přičemž se zohlední 
doprovodná opatření;
ii) zda se očekává, že návrh balíčku bude 
mít trvalý hospodářský, sociální 
a případně environmentální dopad 
v dotčeném členském státě, včetně 
srovnávacího přehledu evropského 
semestru (hlavní a pomocné ukazatele) 
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a srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů evropského pilíře sociálních 
práv a účinnosti doprovodných opatření 
plánovaných ke zmírnění zjištěných 
negativních environmentálních, 
hospodářských a sociálních dopadů;
iii) zda se očekává, že postupy navržené 
dotčeným členským státem zajistí účinné 
provádění návrhu reformního závazku, 
včetně navrhovaných milníků a cílů, a 
s tím souvisejících ukazatelů.
iv) zda se očekává, že návrh balíčku 
účinně přispěje ke konvergenci členského 
státu během prováděcího období 
a přispěje k posílení soudržnosti;
b) efektivnost:
i) zda zdůvodnění poskytnuté členským 
státem ohledně výše odhadovaných 
celkových nákladů návrhu předloženého 
balíčku je přiměřené a věrohodné;
ii) zda jsou předpokládaný reformní 
závazek, související reformní období 
a podrobná analýza nákladů a přínosů 
přiměřené a prokazatelné;
c) soudržnost:
i) zda je návrh balíčku konzistentní napříč 
oblastmi politik, v nichž se opatření budou 
provádět;
ii) zda je návrh balíčku v souladu se 
závazky Unie a členských států uvedenými 
v článku 8;
d) relevance:
i) zda je návrh balíčku slučitelný se 
strukturálními výzvami a prioritami 
stanovenými v rámci evropského semestru 
nebo v rámci makroekonomického 
ozdravného programu;
ii) zda je návrh balíčku slučitelný s jinými 
příslušnými opatřeními souvisejícími 
s prováděním práva Unie;
iii) zda návrh přispívá k přípravě na 
přistoupení dotčeného členského státu 
k přijetí eura;
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Hodnotící kritéria uvedená v tomto 
odstavci se použijí v souladu s pokyny 
stanovenými v příloze II.
4. Komisi budou za účelem posouzení 
návrhů reformních závazků předložených 
členskými státy nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 126

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení návrhu členským 
státem prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí. Vydá-li Komise kladné 
posouzení návrhu reformních závazků, 
které předložil členský stát, stanoví se 
v uvedeném rozhodnutí reformní závazky, 
které má členský stát splnit, včetně 
milníků, cílů a finančních příspěvků 
přidělených podle článku 10.

Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení návrhu členským 
státem prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci rozhodnutí v souladu 
s článkem 36a. Vydá-li Komise kladné 
posouzení návrhu reformních závazků, 
které předložil členský stát, stanoví se 
v uvedeném rozhodnutí reformní závazky, 
které má členský stát splnit, včetně 
milníků, cílů a finančních příspěvků 
přidělených podle článku 10. 

Or. en

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční příspěvek uvedený 
v odstavci 1 se stanoví s ohledem na 
povahu a význam reforem navržených 
dotčeným členským státem, jak byly 
posouzeny podle kritérií stanovených v čl. 
11 odst. 7, a to na základě pokynů 
uvedených v příloze II a v souladu 

2. Výše finančního příspěvku na 
reformní závazky, které splňují kritéria 
stanovená v článku 11a, se stanoví takto:
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s těmito kritérii:

Or. en

Pozměňovací návrh 128

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě, že je návrh reformních 
závazků předložený dotčeným členským 
státem v plném souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 11 odst. 7, považují se 
tyto reformní závazky za „podstatné“ 
a dotčenému členskému státu se přidělí 
celá částka maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 9;

a) pokud je výše odhadovaných 
celkových nákladů návrhu reformních 
závazků rovna maximálnímu finančnímu 
příspěvku pro daný členský stát 
uvedenému v článku 9 nebo je vyšší, je 
finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu roven celé částce 
maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v článku 9;

Or. en

Pozměňovací návrh 129

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě, že je návrh reformních 
závazků předložený dotčeným členským 
státem v uspokojivém souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 11 odst. 7, považují se 
tyto reformní závazky za „významné“ 
a dotčenému členskému státu se přidělí 
polovina částky maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 9; a

b) v případě, že je výše odhadovaných 
celkových nákladů návrhu reformních 
závazků nižší než maximální finanční 
příspěvek pro daný členský stát uvedený 
v článku 9, finanční příspěvek přidělený 
členskému státu se rovná výši 
odhadovaných celkových nákladů návrhu 
reformních závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě, že návrh reformních 
závazků předložený dotčeným členským 
státem není v uspokojivém souladu 
s kritérii stanovenými v čl. 11 odst. 7, 
nepřidělí se dotčenému členskému státu 
žádný finanční příspěvek.

c) v případě, že návrh reformních 
závazků není v souladu s kritérii 
stanovenými v článku 11a, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný finanční 
příspěvek. V souladu s čl. 19 odst. 2 písm. 
d) může dotčený členský stát požádat 
o technickou podporu s cílem umožnit 
lepší přípravu návrhu v následujících 
cyklech.

Or. en

Pozměňovací návrh 131

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 stanoví, 
že finanční příspěvek bude vyplacen 
v jedné splátce, jakmile členský stát 
uspokojivě provede všechny milníky a cíle 
identifikované v souvislosti s prováděním 
každého reformního závazku.

Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 rovněž 
stanoví:

Or. en

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí stanoví období provádění 
reformních závazků, které nebude delší 
než tři roky po přijetí rozhodnutí. Stanoví 
rovněž podrobná opatření a harmonogram 
pro provádění reformních závazků a jejich 

a)  finanční příspěvek, který bude 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský 
stát uspokojivě provede všechny 
relevantní milníky a cíle identifikované 
v souvislosti s prováděním reformních 
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vykazování dotčeným členským státem 
v rámci procesu evropského semestru, 
relevantní ukazatele vztahující se k plnění 
milníků a cílů a způsob poskytnutí přístupu 
k relevantním podkladovým údajům 
Komisí.

závazků;

b) popis reformních projektů a výši 
odhadovaných celkových nákladů 
reformních závazků;
c) období provádění reformních 
závazků, pokud jde o dokončení reforem, 
tedy období, v němž musí být reformy 
provedeny , skončí nejpozději sedm let po 
přijetí rozhodnutí;
d) podrobná opatření a harmonogram 
pro provádění reformního závazku a jeho 
vykazování dotčeným členským státem 
v rámci procesu evropského semestru;

e) relevantní ukazatele vztahující se 
k plnění milníků a cílů a

f) opatření k poskytnutí přístupu 
k relevantním podkladovým údajům 
Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že reformní závazky 
včetně relevantních milníků a cílů nejsou 
již nadále dotčenými členskými státy 
vzhledem k objektivním okolnostem zčásti 
nebo zcela dosažitelné, mohou tyto státy 
předložit Komisi odůvodněnou žádost 
o změnu nebo nahrazení rozhodnutí 
uvedeného v čl. 12 odst. 1. Členský stát 
může za tímto účelem navrhnout upravený 
nebo nový soubor reformních závazků.

1. Pokud členský stát již nemůže 
splnit reformní závazky, včetně 
relevantních milníků a cílů, a to buď 
zčásti, nebo zcela, z důvodu objektivních 
okolností, včetně mimořádných okolností, 
které mají podobu mimořádné situace 
dotýkající se daného členského státu nebo 
Unie jako celku, a které vyžadují reakci 
na mimořádnou situaci ze strany tohoto 
členského státu nebo odolnost vůči 
rozsáhlým otřesům, může dotčený členský 
stát Komisi předložit odůvodněnou žádost 
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o změnu rozhodnutí uvedeného v čl. 12 
odst. 1.. Členský stát může za tímto účelem 
navrhnout upravený soubor reformních 
závazků.

Or. en

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 12 odst. 3 
druhého pododstavce, dotčený členský stát 
pravidelně podává v rámci evropského 
semestru zprávy o pokroku při plnění 
reformních závazků. Členské státy mohou 
za tímto účelem používat obsah národních 
programů reforem jako nástroj pro 
podávání zpráv o pokroku k dokončení 
reforem. Podrobná opatření 
a harmonogram pro podávání zpráv, včetně 
způsobu poskytnutí přístupu k relevantním 
podkladovým údajům Komisí, se stanoví 
v rozhodnutí uvedeném v čl. 12 odst. 1.

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 12 odst. 3, 
dotčený členský stát pravidelně podává 
v rámci evropského semestru zprávy 
o pokroku při plnění reformních závazků. 
Členské státy za tímto účelem používají 
obsah národních programů reforem jako 
nástroj pro podávání zpráv o pokroku 
k dokončení reforem. Podrobná opatření 
a harmonogram pro podávání zpráv, včetně 
způsobu poskytnutí přístupu k relevantním 
podkladovým údajům Komisí, se stanoví 
v rozhodnutí uvedeném v čl. 12 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční příspěvek poskytnutý 
členskému státu v rámci nástroje pro 
provádění reforem má formu financování 
nesouvisejícího s náklady podle čl. 125 
odst. 1 písm. a) finančního nařízení, je 
řízen v souladu s pravidly pro přímé řízení 
stanovenými v uvedeném nařízení 
a nevyžaduje vnitrostátní spolufinancování.

1. Finanční příspěvek poskytnutý 
členskému státu v rámci nástroje pro 
konvergenci a reformy má formu 
financování nesouvisejícího s náklady 
podle čl. 125 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení, je řízen v souladu s pravidly pro 
přímé řízení stanovenými v uvedeném 
nařízení a nevyžaduje vnitrostátní 
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spolufinancování.

Or. en

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vedle čl. 12 odst. 4 finančního 
nařízení se navíc nevyužité prostředky na 
závazky podle tohoto nařízení automaticky 
přenášejí a mohou být přiděleny na 
závazek do 31. prosince 2027. Přenesené 
částky se prioritně použijí v následujícím 
rozpočtovém roce.

Or. en

Pozměňovací návrh 137

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 vypouští se
Trvání reforem

1. Členský stát splatí Komisi jakýkoli 
finanční příspěvek, který mu byl na 
reformní závazek vyplacen podle článku 
15, 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 
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 138

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, kdy k tomu dal dotčený 
členský stát svolení, může Komise 
provádět komunikační činnosti k zajištění 
zviditelnění financování Unie pro finanční 
podporu plánovanou v balíčku reformních 
závazků.

2. V případě, kdy k tomu dal dotčený 
členský stát svolení, může Komise 
provádět komunikační činnosti k zajištění 
zviditelnění financování Unie pro finanční 
podporu plánovanou v balíčku reformních 
závazků, mimo jiné i prostřednictvím 
společné komunikační činnosti 
s dotčenými vnitrostátními orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 139

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) komunikační projekty pro učení, 
spolupráci, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměnu osvědčených postupů, 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně komunikace mezi podniky 
a případně komunikace prostřednictvím 
sociálních sítí, a

h) komunikační projekty pro učení, 
spolupráci, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměnu osvědčených postupů, 
mimo jiné prostřednictvím technických 
studijních návštěv v členských státech, 
které provedly podobné reformy, 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně komunikace mezi podniky 
a případně komunikace prostřednictvím 
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sociálních sítí,

Or. en

Pozměňovací návrh 140

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) kompilace a publikace materiálů 
pro šíření informací i výsledků tohoto 
programu, a to i prostřednictvím rozvíjení, 
provozování a údržby systémů a nástrojů 
využívajících informační a komunikační 
technologie.

i) kompilace a publikace materiálů 
pro šíření informací i výsledků tohoto 
programu, a to i prostřednictvím rozvíjení, 
provozování a údržby systémů a nástrojů 
využívajících informační a komunikační 
technologie, a

Or. en

Pozměňovací návrh 141

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) kterékoli další relevantní činnosti, 
které podporují obecný cíl a specifické cíle 
uvedené v článcích 4 a 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 142

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje získat 
technickou podporu v rámci tohoto 
nástroje, předloží Komisi žádost 

1. Členský stát, který si přeje získat 
technickou podporu v rámci tohoto 
nástroje, předloží Komisi žádost 



PR\1201180CS.docx 91/133 PE648.526v01-00

CS

o podporu, v níž uvede oblasti politiky 
a priority pro podporu v rozsahu 
působnosti programu podle článku 6. 
Komise zorganizuje v rámci nástroje pro 
technickou podporu výzvy, v nichž se 
stanoví odpovídající lhůty pro předkládání 
žádostí. Komise může poskytnout pokyny 
týkající se hlavních prvků, které mají být 
v žádosti o podporu uvedeny.

o podporu, v níž uvede oblasti politiky 
a priority pro podporu v rozsahu 
působnosti programu podle článku 6. 
Komise zorganizuje v rámci nástroje pro 
technickou podporu výzvy, v nichž se 
stanoví odpovídající lhůty pro předkládání 
žádostí. Komise může poskytnout pokyny 
týkající se hlavních prvků, které mají být 
v žádosti o podporu uvedeny, a může dále 
propagovat a podporovat využívání 
technické podpory členskými státy 
s vysokými potřebami podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 143

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prováděním reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelného 
hospodářského růstu a vytváření 
pracovních míst;

a) prováděním reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelného 
hospodářského růstu podporujícího 
začlenění, vytváření kvalitních pracovních 
míst a sociální začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 144

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prováděním reforem na podporu 
růstu v rámci postupů správy 
hospodářských záležitostí, zejména 
příslušných doporučení pro jednotlivé 
země vydaných v rámci evropského 
semestru nebo akcí týkajících se provádění 
práva Unie;

c) prováděním reforem v rámci 
postupů správy hospodářských záležitostí, 
zejména v rámci evropského semestru nebo 
akcí týkajících se provádění práva Unie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 145

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přípravou návrhu reformních 
závazků a provádění reformních závazků, 
k nimž se členské státy zavázaly;

d) přípravu návrhu a provádění 
balíčků v rámci rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost 
a reformních závazků v rámci nástroje pro 
konvergenci a reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 146

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) prováděním reforem relevantních 
pro přípravu na členství v eurozóně 
v případě členských států, jehož měnou 
není euro, a které učinily prokazatelné 
kroky na cestě k přijetí jednotné měny 
v daném časovém rámci.

e) prováděním reforem relevantních 
pro přípravu na členství v eurozóně 
v případě členských států, které přijímají 
reformní závazky v rámci nástroje pro 
konvergenci a reformy, a

Or. en

Pozměňovací návrh 147

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) opatření, která mohou vést 
k provádění cílů udržitelného rozvoje 
OSN a zásad evropského pilíře sociálních 
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práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 148

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V plánu spolupráce a podpory 
uvedeném v odstavci 3 se odděleně od jiné 
technické podpory určí opatření související 
s přípravou na členství v eurozóně podle 
článku 32. V plánu se rovněž zvlášť 
uvedou opatření související s reformními 
závazky, které členské státy přijaly podle 
článků 13 a 29.

4. V plánu spolupráce a podpory 
uvedeném v odstavci 3 se odděleně od jiné 
technické podpory určí opatření související 
s návrhy balíčků v rámci rozpočtového 
nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost a návrhy 
reformních závazků, které členské státy 
přijaly v rámci nástroj pro konvergenci 
a reformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 149

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může provádět 
komunikační činnosti k zajištění 
zviditelnění financování Unie pro 
podpůrná opatření uvedená v plánech 
spolupráce a podpory.

3. Komise může provádět 
komunikační činnosti k zajištění 
zviditelnění financování Unie pro 
podpůrná opatření uvedená v plánech 
spolupráce a podpory, mimo jiné 
i prostřednictvím společné komunikační 
činnosti s dotčenými vnitrostátními 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
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Návrh nařízení
Čl. 21 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné finanční příspěvky pro nástroj pro 
technickou podporu

Převod zdrojů do nástroje pro technickou 
podporu

Or. en

Pozměňovací návrh 151

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Kromě finančního krytí uvedeného 
v čl. 7 odst. 2 písm. b) a čl. 7 odst. 2 písm. 
c) bodu ii) může být rozpočet pro 
technickou podporu v rámci programu 
financován prostřednictvím doplňkových 
dobrovolných příspěvků členských států.

1. Kromě finančního krytí 
stanoveného v čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení 
může být rozpočet na technickou podporu 
v rámci programu financován 
prostřednictvím dobrovolných převodů 
členských států provedených v souladu 
s článkem 21 nařízení (EU) .../... 
[nahrazujícího nařízení o společných 
ustanoveních] a v souladu s postupem 
stanoveným v uvedeném článku, jak je 
uvedeno v čl. 7 odst. 4 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 152

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Doplňkové dobrovolné příspěvky 
uvedené v odstavci 1 mohou tvořit 
příspěvky poskytnuté v souladu s článkem 
100 nařízení [nahrazujícím nařízení 
o společných ustanoveních] a podle 
postupu stanoveného v uvedeném článku, 
jak uvádí čl. 7 odst. 4.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 153

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Technická podpora může být 
rovněž poskytnuta jednotlivými odborníky, 
kteří mohou být vyzváni, aby přispěli 
k vybraným činnostem organizovaným 
v rámci programu tam, kde je to nezbytné 
pro dosažení specifických cílů uvedených 
v čl. 5 odst. 2 písm. b) a písm. c) bodě ii).

4. Technická podpora může být 
rovněž poskytnuta jednotlivými odborníky, 
kteří mohou být vyzváni, aby přispěli 
k vybraným činnostem organizovaným 
v rámci programu tam, kde je to nezbytné 
pro dosažení specifických cílů uvedených 
v článku 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 154

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem provádění nástroje pro 
technickou podporu v rámci programu 
přijme Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů pracovní programy, které 
sdělí Evropskému parlamentu a Radě.

Za účelem provádění nástroje pro 
technickou podporu v rámci programu 
přijme Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 36a pracovní programy, které 
sdělí Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 155

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pracovní programy stanoví příděl pro 
nástroj pro technickou podporu. Dále 

Pracovní programy stanoví příděl pro 
nástroj pro technickou podporu. Dále 
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stanoví opatření nezbytná pro svá 
provedení v souladu s obecným cílem 
a specifickými cíli uvedenými v čl. 4 písm. 
b) a čl. 5 odst. 2 písm. b) a čl. 5 odst. 2 
písm. c) bodu ii) a kritéria pro výběr 
a udělování grantů, jakož i všechny prvky 
požadované finančním nařízením.

stanoví opatření nezbytná pro svá 
provedení v souladu s obecným cílem 
a specifickými cíli uvedenými v článcích 4 
a 5 a kritéria pro výběr a udělování grantů, 
jakož i všechny prvky požadované 
finančním nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 156

Návrh nařízení
Kapitola IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 157

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o činnosti finanční podpory, 
obsahuje výroční zpráva informace 
o pokroku, kterého dotčené členské státy 
dosáhly při plnění reformních závazků 
v rámci nástroje pro provádění reforem. 
Výroční zpráva zahrnuje také odpovídající 
údaje o provádění složky finanční podpory 
konvergenčního nástroje.

Pokud jde o činnosti finanční podpory, 
obsahuje výroční zpráva informace 
o pokroku v oblasti balíčků, kterého 
dotčené členské státy dosáhly v rámci 
rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost. Výroční zpráva 
zahrnuje také údaje o učiněném pokroku, 
kterého dotčené členské státy dosáhly při 
plnění reformních závazků v rámci nástroje 
pro konvergenci a konkurenceschopnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
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Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) plánech spolupráce a podpory 
uvedených v čl. 19 odst. 3 a

c) plánech spolupráce a podpory 
uvedených v čl. 19 odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 159

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zvláštních opatřeních přijatých 
podle čl. 23 odst. 6.

d) zvláštních opatřeních přijatých 
podle čl. 23 odst. 6 a

Or. en

Pozměňovací návrh 160

Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) provádění podpůrných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 161

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru 

1. Do ... [čtyři roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě nezávislou 
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a Výboru regionů nejpozději do čtyř let od 
začátku provádění programu nezávislou 
hodnotící zprávu o programu v polovině 
období a nejpozději do čtyř let po skončení 
období uvedeného v článku 1 nezávislou 
ex post hodnotící zprávu o programu.

hodnotící zprávu v polovině období 
o programu a nezávislou hodnotící zprávu 
ex post o programu nejpozději do čtyř let 
po skončení období uvedeného v článku 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 162

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnocení zahrnuje nástroj pro 
provádění reforem, nástroj pro technickou 
podporu a konvergenční nástroj.

2. Hodnocení zahrnují rozpočtový 
nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost, nástroj pro 
konvergenci a reformy a nástroj pro 
technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 163

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě potřeby se k hodnotící zprávě 
v polovině období připojí návrh změn 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 164

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tato hodnotící zpráva se předkládá 
rovněž Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 165

Návrh nařízení
Kapitola 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA Va
VÝKON PŘENESENÉ PRAVOMOCI
Článek 36a
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 čl. 7j 
odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 23 odst. 5 je 
svěřena Komisi do 31. prosince 2028.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomocí uvedená v čl. 
7j odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 23 odst. 5 
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.



PE648.526v01-00 100/133 PR\1201180CS.docx

CS

5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 7j odst. 1, čl. 12 odst. 1 a čl. 23 
odst. 5 vstoupí v platnost, 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 166

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí programu uvedené 
v čl. 7 odst. 2 písm. b) a čl. 7 odst. 2 písm. 
c) bodu ii) může zahrnovat i výdaje na 
technickou a administrativní pomoc, včetně 
sledování, komunikace a hodnocení, které 
se vyžadují podle nařízení (EU) 2017/825 
a které nebudou dokončeny do 31. prosince 
2020.

2. Finanční krytí nástroje pro 
technickou podporu uvedené v čl. 7 odst. 2 
může zahrnovat i výdaje na technickou 
a administrativní pomoc, včetně sledování, 
komunikace a hodnocení, které se vyžadují 
podle nařízení (EU) 2017/825 a které 
nebudou dokončeny do 31. prosince 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 167

Návrh nařízení
Příloha -1 (nová)

Znění navržené Komisí
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Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA -I (nová)
Metodika pro výpočet maximálního finančního příspěvku na členský stát v rámci 
rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost
Tato příloha stanoví metodiku pro výpočet maximálního finančního příspěvku, který je 
k dispozici pro každý členský stát v rámci rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost podle čl. 7e. Tato metodika zajistí minimální výši příspěvku pro 
každý členský stát.
Maximální finanční příspěvek členskému státu z rozpočtového nástroje ( ) pro 𝑴𝑭𝑪𝒊
konvergenci a konkurenceschopnost je definován takto: 

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

kde:
FS (finanční podpora) je dostupné finanční krytí v rámci rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost podle čl. 7 odst. 2 a

 je klíč pro příspěvky členskému státu i, který je definován jako:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

kde:
 je klíč pro příspěvky země i𝜶𝒊

 je hrubý domácí produkt na obyvatele země i v roce 2018,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 je vážený průměr hrubého domácího produktu na obyvatele v členských 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

státech EZ-19 v roce 2018,
 je celkový počet obyvatel v státu i v roce 2018,𝒑𝒐𝒑𝒊

 je celkový počet obyvatel v členských státech EZ-19 v roce 2018𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Z uplatnění této metodiky vyplývají tyto podíly a výše maximálního finančního příspěvku 
z rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost, které by byly jednotlivým 
členským státům k dispozici v každé fázi postupu přidělování popsaného v článku 7f a 
u každé výzvy v rámci tohoto postupu:
[částka bude doplněna později]
Klíč pro příspěvky pro výpočet maximální podpory (v % z celkového objemu)

BE 2,64
DE 18,78

EE 0,62

IE 0,67
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EL 5,69

ES 16,52

FR 17,58

IT 19,00

CY 0,33

LV 1,15

LT 1,59

LU 0,06

MT 0,17

NL 3,51

AT 1,85

PT 4,79

SI 0,86

SK 3,00

FI 1,20

Celkem 100,00

Dodatek: poměrná úprava finančního příspěvku (článek 7f)
Tento dodatek stanoví metodu pro stanovení finančního příspěvku přiděleného členským 
státům v případě, že zbývající částka, která je dána k dispozici pro přidělení v rámci 
postupu přidělování a která je dostupná v rámci výzvy vyhlášené po skončení druhého 
období 24 měsíců, nedostačuje k pokrytí finančních příspěvků členským státům, které 
v rámci výzvy předložily úspěšný návrh (v rámci nástroje pro konvergenci a reformy).
V takovém případě se finanční příspěvek přidělený členskému státu i vypočítá takto:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

kde:
nástroj FCI je finanční příspěvek přidělený členskému státu I stanovený na základě 
kritérií uvedených v článku 7i a

 korekční faktor je definovaný takto:𝜸

𝜸 =
𝑹𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒆 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

kde i označuje všechny členské státy, které v rámci výzvy předložily návrh.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
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Návrh nařízení
Příloha I – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výpočet maximálního finančního 
příspěvku pro jednotlivé členské státy

Výpočet maximálního finančního 
příspěvku pro jednotlivé členské státy 
v rámci nástroje pro konvergenci 
a reformy

Or. en

Pozměňovací návrh 169

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato příloha stanoví metodiku pro výpočet 
maximálního finančního příspěvku, který 
je pro každý členský stát k dispozici 
z nástroje finanční podpory podle článku 
9, a maximálního finančního příspěvku, 
který je pro každý členský stát k dispozici 
ze složky finanční podpory nástroje na 
podporu konvergence podle článku 26.

Tato příloha stanoví metodiku pro výpočet 
maximálního finančního příspěvku, který 
je pro každý členský stát k dispozici 
z nástroje pro konvergenci a reformy 
podle článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 170

Návrh nařízení
Příloha I – nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro provádění reforem Nástroj pro konvergenci a reformy

Or. en

Pozměňovací návrh 171
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Návrh nařízení
Příloha I – nadpis 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální finanční příspěvek členskému 
státu z nástroje pro provádění reforem je 
definován takto:

Maximální finanční příspěvek ( )  𝑴𝑭𝑪𝒊
členskému státu z nástroje pro konvergenci 
a reformy je definován takto:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

kde: kde:

FS (Finanční podpora) je dostupné finanční 
krytí z nástroje pro provádění reforem 
podle čl. 7 odst. 2 písm. a) a

FS (Finanční podpora) je dostupné finanční 
krytí z nástroje pro konvergenci a reformy 
podle čl. 7 odst. 2 písm. a) a

klíč pro příspěvky αi členskému státu i je 
definován jako:

klíč pro příspěvky αi členskému státu i je 
definován jako:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

kde:
 je klíč pro příspěvky země i𝜶𝒊

je hrubý domácí produkt na 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

obyvatele země i v roce 2018,
 je vážený průměr 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪

𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆
hrubého domácího produktu na obyvatele 
ve způsobilých členských státech mimo 
eurozónu v roce 2018,

 je celkový počet obyvatel státu i,𝑝𝑜𝑝𝑖  je celkový počet obyvatel státu i 𝑝𝑜𝑝𝑖
v roce 2018,

 je celkový počet obyvatel všech 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
členských států EU-27.

 je celkový počet obyvatel 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
způsobilých členských států mimo 
eurozónu v roce 2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 172

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Z tohoto vzorce vyplývají následující 
podíly a částky maximálního finančního 
příspěvku z nástroje pro provádění 
reforem, které by byly k dispozici 
jednotlivým členským státům v rámci 
každé fáze a výzvy v postupu přidělování 
popsaného v článku 10:

Z uplatnění tohoto vzorce vyplývají tyto 
podíly a výše maximálního finančního 
příspěvku z nástroje pro konvergenci 
a reformy, které by byly k dispozici 
jednotlivým členským státům v rámci 
každé fáze a výzvy v postupu přidělování 
popsaného v článku 10:

Or. en

Pozměňovací návrh 173

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 3 – tabulka -1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tabulka -1 (nová)
Klíč pro příspěvky pro výpočet maximální podpory (v % z celkového objemu)

BG 11,72
CZ 7,07
DK 1,47
HR 4,26
HU 9,43
PL 38,69
RO 24,47
SE 2,89

Celkem 100,00
[částky budou doplněny později]

Or. en

Pozměňovací návrh 174

Návrh nařízení
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Příloha – odst. 3 – tabulka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 175

Návrh nařízení
Příloha I – nadpis 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Složka finanční podpory konvergenčního 
nástroje

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 176

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 177

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento dodatek stanoví metodu pro 
stanovení finančního příspěvku 
přiděleného členským státům v případě, že 
zbývající částka celkového finančního 
krytí, která je k dispozici v rámci výzvy 

Tento dodatek stanoví metodu pro 
stanovení finančního příspěvku 
přiděleného členským státům v případě, že 
zbývající částka celkového finančního 
krytí, která je k dispozici v rámci výzvy 
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k předkládání návrhů pořádané na konci 
prvních dvaceti měsíců, nedostačuje 
k pokrytí finančních příspěvků členským 
státům, které v rámci výzvy předložily 
návrh (buď v rámci nástroje pro provádění 
reforem, nebo v rámci složky finanční 
podpory konvergenčního nástroje).

k předkládání návrhů pořádané na konci 
druhého období 36 měsíců, nedostačuje 
k pokrytí finančních příspěvků členským 
státům, které v rámci výzvy předložily 
návrh v rámci nástroje pro konvergenci 
a reformy.

Or. en

Pozměňovací návrh 178

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Pozměňovací návrh 179

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 7 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

případě, že návrh reforem (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) v 
členského státu v rámci nástroje pro 
provádění reforem je podle posouzení 
v plném souladu s kritérii stanovenými 
v čl. 11 odst. 7, a může tedy využít 
maximální finanční příspěvek, 

v případě, že návrh reforem 𝑴𝑭𝑪𝒊
členského státu v rámci nástroje pro 
konvergenci a reformy je podle posouzení 
v plném souladu s kritérii stanovenými 
v čl. 11a odst. 3, a může tedy využít 
maximální finanční příspěvek,

Or. en

Pozměňovací návrh 180

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 7 – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 v případě, že návrh reforem 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
členského státu v rámci nástroje pro 
provádění reforem je podle posouzení 
v plném souladu s kritérii stanovenými 
v čl. 11 odst. 7, a může tedy využít 
maximální finanční příspěvek,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 181

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 7 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 v případě, že návrh reforem (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
členského státu v rámci složky finanční 
podpory konvergenčního nástroje je podle 
posouzení v plném souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 11 odst. 7 a čl. 27 odst. 
3, a může tedy využít maximální finanční 
příspěvek, nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 182

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 7 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 v případě, že návrh reforem 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
členského státu v rámci složky finanční 
podpory konvergenčního nástroje je podle 
posouzení v uspokojivém souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 11 odst. 7 a čl. 27 odst. 
3, a může tedy využít polovinu 
maximálního finančního příspěvku.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 183

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto pokyny pro posuzování mají spolu 
s tímto nařízením sloužit jako základ, podle 
nějž bude Komise při provádění nástroje 
pro provádění reforem a složky finanční 
podpory konvergenčního nástroje 
transparentně a spravedlivě posuzovat 
návrhy reformních závazků předkládané 
členskými státy a stanovovat finanční 
příspěvek, a to v souladu s cíli a veškerými 
dalšími relevantními požadavky 
stanovenými tímto nařízením. Tyto pokyny 
zejména představují základ pro použití 
hodnotících kritérií podle čl. 11 odst. 7 a čl. 
12 odst. 2 a pro stanovení finančního 
příspěvku podle článku 28.

Tyto pokyny pro posuzování mají spolu 
s tímto nařízením sloužit jako základ, podle 
nějž bude Komise transparentně 
a spravedlivě posuzovat návrhy 
reformních a investičních balíčků 
předkládané členskými státy v rámci 
rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost a návrhy 
reformních závazků předkládané členskými 
státy v rámci nástroje pro konvergenci 
a reformy a stanovovat finanční příspěvek, 
a to v souladu s cíli a veškerými dalšími 
relevantními požadavky stanovenými tímto 
nařízením. Tyto pokyny zejména 
představují základ pro použití hodnotících 
kritérií a pro stanovení finančního 
příspěvku podle čl. 7i odst. 3, čl. 7j odst. 2, 
čl. 11a odst. 3 a čl. 12 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 184

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto pokyny tedy nejsou použitelné na 
nástroj pro technickou podporu ani na 
složku technické podpory konvergenčního 
nástroje. Nepoužijí se tedy proto na 
posuzování žádostí o technickou podporu 
podle článků 19 a 31.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 185

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytnout další návod ohledně 
postupu posuzování návrhů reformních 
závazků předložených členskými státy;

a) poskytnout další návod ohledně 
postupu posuzování návrhů balíčků 
a reformních závazků předložených 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 186

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) definovat vazbu mezi posouzením, 
které provede Komise podle hodnotících 
kritérií, a stanovením finančního 
příspěvku, který se stanoví v rozhodnutí 
Komise o vybraných reformních závazcích.

c) definovat vazbu mezi posouzením, 
které provede Komise podle hodnotících 
kritérií, a stanovením finančního 
příspěvku, který se stanoví v rozhodnutí 
Komise o vybraných balíčcích 
a reformních závazcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 187

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny jsou nástrojem, který má Komisi 
usnadnit posuzování návrhů reformních 
závazků předkládaných členskými státy 
a zajistit, že nástroj pro provádění reforem 
a složka finanční podpory 
konvergenčního nástroje poskytují 
finanční pobídky k provádění reforem, 
které jsou relevantní a poskytují vysokou 

Pokyny jsou nástrojem, který má Komisi 
usnadnit posuzování návrhů reformních 
závazků předkládaných členskými státy 
a zajistit, že rozpočtový nástroj pro 
konvergenci a konkurenceschopnost 
a nástroj pro konvergenci a reformy 
poskytují finanční pobídky k provádění 
reforem, které jsou relevantní a poskytují 
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přidanou hodnotu, přičemž současně 
zaručují rovné zacházení s členskými státy.

vysokou přidanou hodnotu, přičemž 
současně zaručují rovné zacházení 
s členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 188

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s článkem 11 členský stát, který 
si přeje obdržet podporu v rámci nástroje 
pro provádění reforem, předloží Komisi 
návrh reformních závazků. Návrh musí být 
řádně odůvodněný a opodstatněný a musí 
obsahovat všechny prvky uvedené v čl. 11 
odst. 3. Za účelem přípravy vysoce 
kvalitních návrhů reformních závazků 
může Komise zorganizovat vzájemné 
poradenství, aby dotčený členský stát mohl 
před předložením návrhu využít zkušenosti 
ostatních členských států.

V souladu s článkem 7h členský stát, který 
si přeje získat podporu v rámci 
rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a reformy předloží Komisi soudržný návrh 
způsobilých reforem a investic. V souladu 
s článkem 11 členský stát, který si přeje 
získat podporu v rámci nástroje pro 
konvergenci a reformy, předloží Komisi 
návrh reformních závazků. Návrh musí být 
řádně odůvodněný a opodstatněný a musí 
obsahovat všechny prvky uvedené 
v článcích 7h a 11. Za účelem přípravy 
vysoce kvalitních návrhů reformních 
závazků může Komise zorganizovat 
vzájemné poradenství, aby dotčený členský 
stát mohl před předložením návrhu využít 
zkušenosti ostatních členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 189

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Proces posouzení provádí Komise v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise může vznášet připomínky nebo 
požadovat doplňující informace. Dotčený 
členský stát tyto požadované doplňující 

Proces posouzení provádí Komise v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise může vznášet připomínky nebo 
požadovat doplňující relevantní informace. 
Dotčený členský stát tyto požadované 
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informace poskytne a v případě potřeby 
může návrh před jeho oficiálním 
předložením revidovat. Komise zohlední 
odůvodnění a prvky poskytnuté dotčeným 
členským státem a jakékoli další relevantní 
informace.

doplňující informace poskytne a v případě 
potřeby může návrh před jeho oficiálním 
předložením revidovat. Komise zohlední 
odůvodnění a prvky poskytnuté dotčeným 
členským státem a jakékoli další relevantní 
informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 190

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 12 odst. 1 Komise provede 
posouzení a prostřednictvím prováděcího 
aktu přijme rozhodnutí do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení návrhu reformních 
závazků dotčeným členským státem.

V souladu s články 7i a 11a Komise 
provede posouzení a prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci přijme v souladu 
s články 7j a 12 rozhodnutí do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení návrhu dotčeným 
členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 191

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely posouzení návrhů reformních 
závazků předložených členskými státy 
mohou být Komisi nápomocni odborníci.

Pro účely posouzení návrhů předložených 
členskými státy mohou být Komisi 
nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 192

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávisle na posouzení ze strany Komise 
může k reformním závazkům předloženým 
členskými státy rovněž předložit 
stanovisko Výbor pro hospodářskou 
politiku zřízený rozhodnutím Rady 
2000/604/ES 1.

vypouští se

_________________
1 Rozhodnutí Rady 2000/604/ES ze dne 
29. září 2000 o složení a stanovách 
Výboru pro hospodářskou politiku (Úř. 
věst. L 257, 11.10.2000, s. 28).

Or. en

Pozměňovací návrh 193

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí Komise stanoví reformní 
závazky, které má členský stát splnit, 
včetně milníků a cílů. Stanoví období 
provádění reformních závazků, které 
nebude delší než tři roky od data přijetí 
uvedeného rozhodnutí. Rovněž stanoví 
podrobná opatření a harmonogram pro 
vykazování dotčeným členským státem 
v rámci procesu evropského semestru, 
jakož i relevantní ukazatele vztahující se 
k plnění milníků a cílů a způsob, jakým je 
Komisi poskytnut přístup k relevantním 
podkladovým údajům. A konečně 
v souladu s čl. 12 odst. 2 rozhodnutí 
Komise stanoví výši finančního příspěvku, 
který má být přidělen na plnění vybraných 
reformních závazků.

Rozhodnutí Komise stanoví reformní 
závazky, které má členský stát splnit, 
včetně milníků a cílů. Stanoví období 
provádění v délce nejvýše čtyř let od přijetí 
rozhodnutí, pokud jde o reformy, 
a nejvýše sedmi let, pokud jde o investice 
do balíčků, a období nejvýše sedmi let od 
přijetí rozhodnutí pro provádění 
reformních závazků. Rovněž stanoví 
podrobná opatření a harmonogram pro 
provádění balíčku a následné vykazování 
dotčeným členským státem v rámci 
procesu evropského semestru, jakož 
i relevantní ukazatele vztahující se k plnění 
milníků a cílů a způsob, jakým je Komisi 
poskytnut přístup k relevantním 
podkladovým údajům.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
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Návrh nařízení
Příloha II – –bod 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 11 odst. 7 Komise posoudí 
povahu a význam návrhu  reformních 
závazků a za tímto účelem zohlední tato 
kritéria:

V souladu s články 7i a 11 Komise 
posoudí návrh balíčků a  reformních 
závazků a za tímto účelem zohlední tato 
čtyři kritéria: účinnost, efektivnost, 
relevanci a soudržnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 195

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda reformní závazky: vypouští se
1)  budou podle očekávání účinně 
řešit výzvy identifikované v evropském 
semestru, konkrétně
– v doporučeních pro jednotlivé země a 
v jiných relevantních dokumentech 
evropského semestru oficiálně přijatých 
Komisí, nebo
– případně v rámci postupu při 
makroekonomické nerovnováze;
2) představují ucelený balík reforem;
3)  podle očekávání posílí výkonnost 
a odolnost hospodářství dotčeného 
členského státu;
4)  podle očekávání povede jejich 
provádění k dosažení trvalého účinku, 
případně v podobě posílení institucionální 
a administrativní kapacity dotčeného 
členského státu,
a

Or. en
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Pozměňovací návrh 196

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda interní postupy navržené 
dotčeným členským státem podle 
očekávání zajistí účinné provádění 
reformních závazků během období 
maximálně tří let, včetně navrhovaných 
milníků a cílů, a s tím souvisejících 
ukazatelů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 197

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako výsledek postupu posouzení Komise 
ohodnotí návrhy reformních závazků 
předložené členskými státy podle 
jednotlivých hodnotících kritérií 
uvedených v čl. 11 odst. 7 za účelem 
posouzení povahy a významu návrhů 
v rámci nástroje finanční podpory a 
s cílem stanovit příděl finančních 
prostředků v souladu s čl. 12 odst. 2.

Jako výsledek postupu posouzení Komise 
ohodnotí návrhy balíčků nebo reformních 
závazků předložené členskými státy podle 
jednotlivých hodnotících kritérií 
uvedených v článcích 7i a 11a za účelem 
posouzení povahy a významu návrhů 
s cílem stanovit příděl finančních 
prostředků v souladu s články 7j a 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 198

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – tabulka 1 (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
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Tabulka 1 (nová)

Kritéria Rozsah Hodnocení
A – do značné míry

B – do střední míry

Účinnost Návrh má v čistém 
vyjádření pozitivní 
a trvalý dopad na dotčený 
členský stát 
s přihlédnutím 
k doprovodným 
opatřením;

C – do nízké míry

Návrh má v dotčeném 
členském státě trvalý 
hospodářský, sociální 
a případně 
environmentální dopad;
Postupy navržené 
dotčeným členským 
státem zajistí účinné 
provádění návrhu 
balíčku, včetně 
navrhovaných milníků 
a cílů, a s tím 
souvisejících ukazatelů;
Návrh balíčku účinně 
přispěje ke konvergenci 
a konkurenceschopnosti 
členského státu během 
prováděcího období 
a přispěje k posílení 
soudržnosti;

A – do značné míry

B – do střední míry

Efektivnost Zdůvodnění poskytnuté 
členským státem ohledně 
výše odhadovaných 
celkových nákladů 
návrhu předloženého 
balíčku je přiměřené 
a věrohodné;

C – do nízké míry

Plánované reformní 
a investiční projekty, 
související reformní 
a investiční období 
a podrobná analýza 
nákladů a přínosů jsou 
přiměřené 
a prokazatelné;
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A – do značné míry

B – do střední míry

Soudržnost Návrh balíčku je 
konzistentní napříč 
oblastmi politik, v nichž 
se opatření budou 
provádět;

C – do nízké míry

Návrh je v souladu se 
závazky EU a členských 
států;

A – do značné míry 

B – do střední míry

Relevance Návrh je v souladu se 
strategickými směry ve 
smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 
5b a je v souladu se 
strukturálními výzvami 
a prioritami stanovenými 
v rámci evropského 
semestru nebo 
v souvislosti 
s makroekonomickým 
ozdravným programem a 
s dalšími příslušnými 
opatřeními souvisejícími 
s prováděním práva Unie; 

C – do nízké míry

Pouze pro konvergenční 
a reformní nástroj – 
návrh přispívá k přípravě 
na přistoupení dotčeného 
členského státu k přijetí 
eura;

Or. en

Pozměňovací návrh 199

Návrh nařízení
Příloha I – bod 3 – odst. 3 – bod 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.1 Reformní závazky budou podle 
očekávání účinně řešit výzvy 
identifikované v evropském semestru

vypouští se

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
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Rozsah
– návrh reformních závazků je zaměřen 
na řešení výzev identifikovaných 
v doporučení pro jednotlivé země
nebo
– návrh reformních závazků je zaměřen 
na řešení výzev identifikovaných v jiných 
relevantních dokumentech evropského 
semestru oficiálně přijatých Komisí
nebo
– návrh reformních závazků je zaměřen 
na řešení výzev identifikovaných v rámci 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze
a
očekává se, že reformy předpokládané 
v návrhu reformních závazků budou 
účinně řešit identifikované výzvy tak, že 
po dokončení navržených reforem by tyto 
výzvy měly být v procesu evropského 
semestru považovány za vyřešené.
Hodnocení
A – ve vysoké míře a velmi účinně
B – ve střední míře a středně účinně
C – v malé míře a málo účinně

Or. en

Pozměňovací návrh 200

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – bod 3.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.2 Reformní závazky představují 
ucelený balík reforem

vypouští se

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah
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– návrh reformních závazků je zaměřen 
na řešení souboru vzájemně souvisejících 
výzev pro členský stát (rozsah)
a
– návrh reformních závazků je zaměřen 
na řešení výzev, které jsou zásadní pro 
fungování hospodářství daného členského 
státu (relevance).
Hodnocení
A – rozsah a relevance jsou vysoké: 
reformní závazky mají za cíl řešit několik 
výzev identifikovaných v doporučeních 
pro jednotlivé země nebo v rámci postupu 
při makroekonomické nerovnováze,
B – rozsah a relevance jsou střední: 
reformní závazky mají za cíl řešit několik 
výzev identifikovaných v relevantních 
dokumentech evropského semestru 
oficiálně přijatých Komisí,
C – rozsah a relevance jsou nízké: nic 
z výše uvedeného

Or. en

Pozměňovací návrh 201

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – bod 3.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.3 Reformní závazky podle očekávání 
posílí výkonnost a odolnost hospodářství 
dotčeného členského státu

vypouští se

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah
– návrh reformních závazků je zaměřen 
na strukturální zlepšení výkonnosti 
hospodářství dotčeného členského státu
a
– návrh reformních závazků je zaměřen 
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na snížení zranitelnosti hospodářství 
členského státu vůči otřesům
nebo
– návrh reformních závazků je zaměřen 
na zvýšení kapacity hospodářských a/nebo 
sociálních struktur členského státu 
přizpůsobit se otřesům a ustát je.
Hodnocení
A – vysoký očekávaný dopad na výkonnost 
a odolnost
B – střední očekávaný dopad na 
výkonnost a odolnost
C – nízký očekávaný dopad na výkonnost 
a odolnost

Or. en

Pozměňovací návrh 202

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – bod 3.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.4 Provádění reforem podle 
očekávání povede k dosažení trvalého 
účinku, případně v podobě posílení 
institucionální a administrativní kapacity

vypouští se

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah
– očekává se, že provádění navrhovaných 
reforem přinese strukturální změny ve 
státní správě nebo v příslušných 
institucích,
nebo
očekává se, že provádění navrhovaných 
reforem přinese strukturální změny 
v příslušných politikách,
a
posílení administrativní kapacity může 
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zajistit trvalý účinek.
Hodnocení
A – do značné míry
B – do střední míry
C – do nízké míry

Or. en

Pozměňovací návrh 203

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – bod 3.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.5 Interní postupy navržené dotčeným 
členským státem podle očekávání zajistí 
účinné provádění reformních závazků 
během období maximálně tří let, včetně 
navrhovaných milníků a cílů, a s tím 
souvisejících ukazatelů

vypouští se

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah
– v rámci členského státu existuje 
struktura, která je pověřena: i) 
prováděním reformních závazků, ii) 
sledováním pokroku v plnění milníků 
a cílů a iii) podáváním zpráv,
a
– navržené milníky a cíle jsou jasné 
a realistické, navrhované ukazatele jsou 
relevantní, přijatelné a spolehlivé
a
– obecné interní postupy navržené 
členským státem, pokud jde o organizaci 
provádění reformních závazků (včetně 
opatření k zajištění dostatečného přídělu 
zaměstnanců), jsou důvěryhodné.
Hodnocení
A – přiměřené interní postupy pro účinné 
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provádění
B – minimální interní postupy pro účinné 
provádění
C – nedostatečné interní postupy pro 
účinné provádění

Or. en

Pozměňovací návrh 204

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanovení finančního příspěvku z nástroje 
pro provádění reforem

Stanovení finančního příspěvku

Or. en

Pozměňovací návrh 205

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise v souladu s čl. 12 odst. 2 stanoví 
finanční příspěvek s ohledem na povahu 
a význam reforem navržených dotčeným 
členským státem, jak byly posouzeny na 
základě kritérií stanovených v čl. 11 odst. 
7. Za tímto účelem použije tato kritéria:

Komise stanoví finanční příspěvek 
v souladu s články 7j a 12.

Or. en

Pozměňovací návrh 206

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě, že je návrh reformních 
závazků předložený dotčeným členským 
státem v plném souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 11 odst. 7, považují se 
tyto reformní závazky za „podstatné“ 
a dotčenému členskému státu se přidělí 
celá částka maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 9;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 207

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě, že je návrh reformních 
závazků předložený dotčeným členským 
státem v uspokojivém souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 11 odst. 7, považují se 
tyto reformní závazky za „významné“ 
a dotčenému členskému státu se přidělí 
polovina částky maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 9;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 208

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě, že návrh reformních 
závazků předložený dotčeným členským 
státem není v uspokojivém souladu 
s kritérii stanovenými v čl. 11 odst. 7, 
nepřidělí se dotčenému členskému státu 
žádný finanční příspěvek.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 209

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise na základě procesu posouzení a 
s přihlédnutím k hodnocením přidělí 
finanční příspěvek členským státům takto:

Komise na základě procesu posouzení 
v souladu s články 7i a 11a a 
s přihlédnutím k hodnocením přidělí 
finanční příspěvek členským státům takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 210

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – dílčí nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zásadní reformní závazky (návrh je 
v plném souladu s hodnotícími kritérii)

Balíčky nebo reformní závazky, které jsou 
v souladu s hodnotícími kritérii

Or. en

Pozměňovací návrh 211

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– více známek B než A a žádné 
známky C, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 212
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – odrážka 2 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– pouze známky B,

Or. en

Pozměňovací návrh 213

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bude návrhu reforem přidělen maximální 
finanční příspěvek.

finanční příspěvek bude přidělen 
z rozpočtového nástroje pro konvergenci 
a konkurenceschopnost takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 214

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – pododstavec 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) v případě, že je výše odhadovaných 
celkových nákladů návrhu balíčku po 
odečtení vnitrostátního spolufinancování 
rovna maximálnímu finančnímu 
příspěvku pro daný členský stát podle 
článku 7e, případně zvýšenému 
o navýšení přídělu na maximální výši 
finančního příspěvku podle článku 7j, 
nebo je vyšší, rovná se finanční příspěvek 
přidělený dotčenému členskému státu 
celkovému maximálnímu finančnímu 
příspěvku podle čl. 7e, případně 
zvýšenému o navýšení přídělu na 
maximální výši finančního příspěvku 
uvedené v článku 7f;
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Or. en

Pozměňovací návrh 215

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – pododstavec 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě, že je výše odhadovaných 
celkových nákladů balíčku po odečtení 
vnitrostátního spolufinancování nižší než 
maximální finanční příspěvek pro daný 
členský stát podle článku 7e, případně 
zvýšený navýšení přídělu na maximální 
výši finančního příspěvku podle článku 
7f, rovná se finanční příspěvek přidělený 
dotčenému členskému státu očekávaným 
celkovým nákladům návrhu balíčku 
sníženým o vnitrostátní spolufinancování;

Or. en

Pozměňovací návrh 216

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – pododstavec 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

finanční příspěvek bude přidělen v rámci 
nástroje pro konvergenci a reformy takto:
a) je-li výše odhadovaných celkových 
nákladů návrhu reformních závazků 
rovna maximálnímu finančnímu 
příspěvku pro daný členský stát 
uvedenému v článku 9, nebo je vyšší, je 
finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu roven celkové výši 
maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v článku 9;
b) pokud je výše odhadovaných 
celkových nákladů návrhu reformních 
závazků nižší než maximální finanční 
příspěvek pro daný členský stát uvedený 
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v článku 9, rovná se finanční příspěvek 
přidělený členskému státu výši 
odhadovaných celkových nákladů návrhu 
reformních závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 217

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – dílčí nadpis 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Významné reformní závazky (návrh je 
v uspokojivém souladu s hodnotícími 
kritérii)

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 218

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud konečné hodnocení obsahuje: vypouští se
– více známek B než A a žádné známky C, 
nebo
– pouze známky B,
bude návrhu reforem přidělena polovina 
maximálního finančního příspěvku.

Or. en

Pozměňovací návrh 219

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – dílčí nadpis 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nedostatečné reformní závazky (návrh 
není v uspokojivém souladu s hodnotícími 
kritérii)

Balíčky nebo reformní závazky, které 
nejsou v souladu s hodnotícími kritérii

Or. en

Pozměňovací návrh 220

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – pododstavec 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebude návrhu reforem přidělen žádný 
finanční příspěvek.

nebude návrhu balíčku nebo reformního 
závazku přidělen žádný finanční příspěvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 221

Návrh nařízení
Příloha II – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 222

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost

Or. en
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Pozměňovací návrh 223

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatele výstupů:
a) počet schválených návrhů 
reformních a investičních balíčků;
b) celkový finanční příspěvek 
přidělený na návrh reformních 
a investičních balíčků;

Or. en

Pozměňovací návrh 224

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatele výsledků:
c) počet provedených návrhů 
reformních a investičních balíčků.

Or. en

Pozměňovací návrh 225

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj pro provádění reforem Nástroj pro konvergenci a reformy

Or. en
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Pozměňovací návrh 226

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Konvergenční nástroj vypouští se
— pro složku finanční podpory stejné 
ukazatele, jako jsou uvedeny v písmenech 
a) až c),
— pro složku technické podpory stejné 
ukazatele, jako jsou uvedeny v písmenech 
d) až g).

Or. en

Pozměňovací návrh 227

Návrh nařízení
Příloha III– odst. 6 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Cíle stanovené v návrhu 
reformních a investičních balíčků, kterých 
bylo dosaženo mimo jiné díky finanční 
podpoře obdržené z nástrojů tohoto 
programu,

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Strukturální reformy a investice mají zásadní význam pro modernizaci hospodářství Evropské 
unie, zlepšení její schopnosti přizpůsobit se výzvám a zvýšení její konkurenceschopnosti. 
Konkurenceschopnost a prosperita musí být prioritními oblastmi, stejně jako blahobyt občanů. 
Investiční a strukturální reformy hrají v tomto ohledu významnou roli, neboť mohou urychlit 
proces vzestupné sociální a hospodářské konvergence mezi členskými státy uvnitř eurozóny 
i mimo ni a posílit odolnost jejich ekonomik. Účinné provádění strukturálních reforem je 
nezbytné pro zvýšení soudržnosti a produktivity, pro vytváření pracovních míst, podporu 
investic a zajištění udržitelného růstu. V současnosti je však provádění strukturálních reforem 
členskými státy napříč kontinentem nerovnoměrné. Úsilí členských států o dosažení reforem 
by se mělo zvýšit a být dále podporováno a v tomto smyslu spoluzpravodajové vítají návrh 
nařízení o zřízení programu na podporu reforem (2018/0213 (COD)) předložený Komisí, 
který pomůže členským státům provést doporučení pro jednotlivé země stanovená 
v evropském semestru.

Jak je uvedeno v návrhu Komise, program na podporu reforem po roce 2020 sestával ze tří 
nástrojů:

1) nástroje pro provádění reforem,

2) konvergenčního nástroje a

3) nástroje pro technickou podporu, který vychází ze stávajícího programu na podporu 
strukturálních reforem.

Spoluzpravodajové nicméně vypracovali návrh zprávy s přihlédnutím k původnímu návrhu 
Komise a probíhající práci v Radě, jakož i k probíhajícím výzvám, které vyžadují nástroje, jež 
budou řešit konkrétnější potřeby členských států. Proto se spoluzpravodajové snažili přeměnit 
program na podporu reforem na program na podporu reforem a investic, který se skládá ze 3 
nástrojů:

1) rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost,

2) nástroje pro konvergenci a reformy,

3) nástroje pro technickou podporu

V souladu s novou strukturou bylo finanční krytí programu (25 miliard EUR) rovněž 
proměněno a nové příděly sestávají z:

● rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost – 16,8 miliardy EUR,

● nástroje pro konvergenci a reformy – 7,2 miliardy EUR,

● nástroje pro technickou podporu – 1 miliarda EUR.

Kromě toho kolaps v souvislosti s onemocněním COVID-19 vyžaduje aktualizaci 
projednávaných legislativních návrhů. Spoluzpravodajové se domnívají, že bude-li investice 
a provádění strukturálních reforem podporováno a podněcováno, po odeznění viru se podaří 
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zajistit stabilní a udržitelný vývoj hospodářského oživení Unie. 

Domnívají se, že pomoc při zmírňování nevyhnutelných kompromisů by mohla pomoci zvýšit 
odolnost našich zdravotních, sociálních a hospodářských systémů.

Rozpočtový nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost

V rozpočtovém nástroji pro konvergenci a konkurenceschopnost připravují členské státy 
reformní a investiční balíčky, které odrážejí strategické směry přijaté Evropskou radou na 
základě návrhu Komise a po diskuzích s Evropským parlamentem o reformních a investičních 
prioritách eurozóny. Jejich balíčky musí být v souladu s evropskými prioritami, strukturálními 
výzvami a prioritami stanovenými v evropském semestru a s opatřeními souvisejícími 
s prováděním práva Unie.

Způsobilými členskými státy jsou členské státy eurozóny a na dobrovolném základě členské 
státy, které se účastní ERM-II za účelem jejich budoucího přijetí eura.

Maximální finanční příspěvek je přidělen na základě počtu obyvatel a převrácené hodnoty 
HDP na obyvatele každého členského státu.

Spoluzpravodajové navrhují, aby 20 % celkového finančního krytí rozpočtového nástroje pro 
konvergenci a konkurenceschopnost bylo přidělováno pružně, díky čemuž bude možné 
reagovat na mimořádné okolnosti, jako jsou mimořádné situace nebo prudký hospodářský 
propad.

Spoluzpravodajové navrhují provést restrukturalizaci posouzení balíčku Komisí na základě 
jasných kritérií: účinnosti, efektivnosti, soudržnosti a relevance. Tato kritéria lépe zohledňují 
dlouhodobý dopad (v čistém vyjádření) navrhovaných reforem a investic a příslušná 
doprovodná opatření ke zmírnění negativních dopadů.

Balíček musí splňovat kritéria pro posouzení, aby obdržel finanční příspěvek, a částka bude 
stanovena podle nákladů balíčku v rámci maximální výše finančního příspěvku, který může 
členský stát obdržet. Finanční příspěvek rovněž zahrnuje míru spolufinancování ve výši 25 % 
(sníženou o polovinu v případě, že se členský stát potýká s prudkým hospodářským 
propadem).

Investice mají být dokončeny do sedmi let a reformy do čtyř let ode dne přijetí rozhodnutí. 
Platby se provádějí ve splátkách, jakmile jsou splněny dohodnuté milníky a cíle týkající se 
provádění balíčku.

Nástroj pro konvergenci a reformy

Nástroj pro konvergenci a reformy podporuje reformy zaměřené na řešení výzev a priorit 
stanovených v rámci evropského semestru a s opatřeními souvisejícími s prováděním práva 
Unie. Tento nástroj rovněž vybízí členské státy mimo eurozónu, aby pokračovaly v cestě 
k přijetí eura. Členské státy, které se chtějí programu účastnit, by měly prokázat konkrétní 
kroky k přistoupení k jednotné měně.

V zájmu zjednodušení a standardizace programu spoluzpravodajové navrhují, aby se nástroj 
pro konvergenci a reformy řídil podobným procesem návrhu a hodnocení, jaký se používá 
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v rámci rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost (bez investiční složky 
a požadavku na spolufinancování).

Komise by měla sledovat provádění reformních závazků členských států po dobu sedmi let 
ode dne přijetí rozhodnutí.

Nástroj pro technickou podporu

Spoluzpravodajové oceňují úspěch programu na podporu strukturálních reforem a chtějí dále 
podporovat oblast působnosti a praxi tohoto programu prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu v rámci programu podpory regionální integrace. Navrhují rozšířit oblast 
působnosti nástroje pro technickou podporu tak, aby zahrnovala opatření pro přípravu balíčku 
v rámci rozpočtového nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost nebo reformní 
závazky v rámci nástroje pro konvergenci a reformy, jakož i opatření týkající se provádění 
cílů udržitelného rozvoje a zásad evropského pilíře sociálních práv.


