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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Programu na podporu 
reforiem
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0391),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 175 a článok 197 ods. 2 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C8–0239/2018),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. 
októbra 20181,

– zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 6. decembra 20182,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre 
životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre regionálny 
rozvoj,

– so zreteľom na spoločné schôdze Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske 
a menové veci podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci 
(A9–0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

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

1 Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 121.
2 Ú. v. EÚ C 86, 7.3.2019, s. 335.



PE648.526v01-00 6/135 PR\1201180SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY o zriadení 
Programu na podporu reforiem

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY o zriadení 
Programu na podporu reforiem a investícií
(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Európsky parlament v rámci 
európskeho semestra vymedzil sociálne 
zodpovedné reformy ako reformy, ktoré sa 
zakladajú na solidarite, integrácii, 
sociálnej spravodlivosti a spravodlivom 
rozdelení bohatstva, s cieľom zabezpečiť 
rovnosť príležitostí a prístup k nim, ako aj 
k sociálnej ochrane, chrániť zraniteľné 
skupiny a zlepšovať životnú úroveň 
všetkých občanov, čo sú kľúčové zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Hospodárska a finančná kríza 
ukázala, že budovanie stabilných 

(4) Hospodárska a finančná kríza z 
roku 2008 ukázala, že budovanie 



PR\1201180SK.docx 7/135 PE648.526v01-00

SK

a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Implementácia štrukturálnych reforiem 
patrí medzi priority Únie, pretože cieľom 
týchto reforiem je zaistiť udržateľnosť 
hospodárskeho oživenia, uvoľniť potenciál 
rastu, posilniť adaptačnú kapacitu 
a podporiť proces vzostupnej 
konvergencie. Vykonávanie štrukturálnych 
reforiem môže takisto prispieť k posilneniu 
hospodárskej a územnej súdržnosti, 
zvyšovaniu produktivity a investícií 
a vytváraniu vhodných podmienok pre 
udržateľný rast a zamestnanosť v Únii.

stabilných a odolných hospodárstiev 
a finančných systémov založených na 
stabilných sociálnych štruktúrach pomáha 
členským štátom efektívnejšie reagovať na 
otrasy a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Okrem toho pandémia COVID-19 v roku 
2020 jasne poukázala na potrebu rýchlej a 
ucelenej reakcie na veľké vonkajšie 
otrasy, ako sú pandémie, ktoré si vyžadujú 
pripravenosť zdravotníckych systémov, 
základných verejných služieb a kľúčových 
sektorov a existenciu odolných 
hospodárstiev, rozvinutý sektor výskumu a 
inovácií, efektívne trhy práce a primerané 
opatrenia v oblasti sociálnej ochrany. 
Implementácia štrukturálnych reforiem 
patrí medzi priority Únie, pretože cieľom 
týchto reforiem je zaistiť udržateľnosť 
hospodárskeho oživenia, uvoľniť potenciál 
rastu, prispôsobiť sa technologickému 
vývoju, posilniť adaptačnú kapacitu 
a podporiť proces vzostupnej hospodárskej 
a sociálnej konvergencie. Vykonávanie 
štrukturálnych reforiem by takisto malo 
prispieť k posilneniu 
hospodárskej, územnej a sociálnej 
súdržnosti, zvyšovaniu produktivity 
a investícií a vytváraniu vhodných 
hospodárskych a sociálnych podmienok 
pre udržateľný rast a dôstojné zamestnanie 
v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Miera implementácie 
štrukturálnych reforiem v členských 
štátoch je v rámci Únie naďalej 
nedostatočná. Zo skúseností 
s vykonávaním mechanizmu koordinácie 
hospodárskej politiky v rámci európskeho 

(6) Miera implementácie 
štrukturálnych reforiem v členských 
štátoch je v rámci Únie naďalej 
nedostatočná. Zo skúseností 
s vykonávaním mechanizmu koordinácie 
hospodárskej politiky v rámci európskeho 
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semestra vyplýva, že implementácia 
štrukturálnych reforiem napreduje vo 
všeobecnosti pomaly a nerovnomerne a že 
reformné úsilie členských štátov by sa 
malo posilniť a stimulovať.

semestra vyplýva, že implementácia 
štrukturálnych reforiem napreduje vo 
všeobecnosti pomaly a nerovnomerne a že 
reformné úsilie členských štátov by sa 
malo posilniť a stimulovať podporou 
v rámci politiky súdržnosti, pričom treba 
brať do úvahy skutočnosť, že niektoré 
členské štáty, najmä členské štáty, ktorých 
menou nie je euro, majú nízky potenciál 
rastu, vysokú nezamestnanosť, 
prehlbujúce sa sociálne rozdiely a zvýšené 
riziko chudoby.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Potrebujeme sociálne zodpovedné, 
inteligentné, udržateľné a inkluzívne 
štrukturálne reformy, ktoré spĺňajú 
požiadavky stanovené v článku 9 ZFEÚ, 
najmä potom ako Únia zaradila 
vykonávanie týchto štrukturálnych 
reforiem medzi svoje politické priority, 
aby zabezpečila udržateľnú obnovu, 
uvoľnila potenciál rastu s cieľom posilniť 
adaptačnú kapacitu, podporiť rast, 
vytvárať pracovné miesta, podporiť 
investície a podporiť proces vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(8) Iné nástroje a programy Únie 
taktiež významne prispievajú 
k zlepšovaniu podmienok podporujúcich 
niektoré investície v členských štátoch, 
ktoré môžu takéto reformy uľahčovať 
alebo byť ich súčasťou. Obzvlášť fondy 
Únie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
YYY/XX [NSU], prepájajú investície so 
základnými podmienkami (v minulosti 
známe ako ex ante kondicionality), 
stanovujú mechanizmus 
makroekonomickej správy a umožňujú, 
aby sa z nich financovali náklady na 
štrukturálne reformy spojené s investíciami 
v oblastiach politiky, ktoré sú relevantné 
pre politiku súdržnosti. V súčasnosti však 
žiaden nástroj nestanovuje priame 
finančné stimuly, ktoré by motivovali 
členské štáty implementovať reformy vo 
všetkých oblastiach politiky v nadväznosti 
na problémy identifikované v rámci 
európskeho semestra. Navyše aktuálne 
žiaden nástroj neposkytuje osobitnú 
a cielenú finančnú a technickú podporu 
členským štátom, ktorých menou nie je 
euro, v ich úsilí o implementáciu reforiem, 
ktoré sú dôležité z hľadiska vstupu do 
eurozóny.

(8) Iné nástroje a programy Únie 
taktiež významne prispievajú 
k zlepšovaniu podmienok podporujúcich 
niektoré investície v členských štátoch, 
ktoré môžu takéto reformy uľahčovať 
alebo byť ich súčasťou. Obzvlášť fondy 
Únie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
YYY/XX [NSU], prepájajú investície so 
základnými podmienkami (v minulosti 
známe ako ex ante kondicionality), 
stanovujú mechanizmus 
makroekonomickej správy a umožňujú, 
aby sa z nich financovali náklady na 
štrukturálne reformy spojené s investíciami 
v oblastiach politiky, ktoré sú relevantné 
pre politiku súdržnosti. V súčasnosti však 
žiaden nástroj nestanovuje priamu 
finančnú podporu pre členské štáty na 
implementovanie reforiem vo všetkých 
oblastiach politiky v nadväznosti na 
problémy identifikované v rámci 
európskeho semestra, i keď členské štáty, 
ktorých menou nie je euro, mohli 
využívať najmä osobitnú a cielenú 
finančnú a technickú podporu v ich úsilí 
o implementáciu reforiem, ktoré sú 
dôležité z hľadiska vstupu do eurozóny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Oznámenie Komisie zo 
6. decembra 201720, ktoré bolo súčasťou 
balíka iniciatív na prehĺbenie hospodárskej 
a menovej únie, obsahovalo návrh na 
vytvorenie nástroja na realizáciu reforiem 
a nástroja konvergencie ako nových 
rozpočtových nástrojov. Cieľom týchto 
nástrojov malo byť posilnenie odolnosti 

(9) Oznámenie Komisie zo 
6. decembra 201720, ktoré bolo súčasťou 
balíka iniciatív na prehĺbenie hospodárskej 
a menovej únie, obsahovalo návrh na 
vytvorenie nástroja na realizáciu reforiem 
a nástroja konvergencie ako nových 
rozpočtových nástrojov. Cieľom týchto 
nástrojov by bolo podporovať 
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národných hospodárstiev a uvoľnenie 
pozitívnych účinkov presahovania medzi 
členskými štátmi poskytnutím stimulov na 
implementáciu štrukturálnych reforiem, 
ktoré prispievajú k uvedeným cieľom 
a majú zásadný význam pre stabilitu 
hospodárskej a menovej únie.

konvergenciu a konkurencieschopnosť v 
eurozóne a podporovať konvergenciu 
členských štátov, ktorých menou nie je 
euro, s eurozónou, a to poskytnutím 
finančnej a technickej podpory na 
implementáciu štrukturálnych reforiem, 
ktoré prispievajú k uvedeným cieľom.

_________________ _________________
20 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Európskej rade, Rade 
a Európskej centrálnej banke „Nové 
rozpočtové nástroje pre stabilnú eurozónu 
v rámci Únie“, COM(2017) 822 final.

20 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Európskej rade, Rade 
a Európskej centrálnej banke Nové 
rozpočtové nástroje pre stabilnú eurozónu 
v rámci Únie, COM(2017) 822 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Inštitúcie a orgány Únie majú 
rozsiahle skúsenosti s poskytovaním 
špecifickej podpory ústredným štátnym 
správam, regionálnym, miestnym a iným 
orgánom verejnej moci na budovanie 
kapacít, obnovu po krízach a na 
vykonávanie politiky súdržnosti. Tieto 
skúsenosti by sa mali využívať, aby sa 
posilnila kapacita Únie poskytovať 
podporu zainteresovaným členským 
štátom s cieľom pomôcť zlepšiť ich 
potenciál rastu a sociálnu súdržnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na uvedené treba 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom prostredníctvom 
ponuky priamej finančnej podpory spolu 
s technickou pomocou. Na tento účel by sa 
mal zriadiť program na podporu reforiem 
(ďalej len „program“), ktorý by poskytoval 
účinné stimuly pre zintenzívnenie 
implementácie štrukturálnych reforiem 
v členských štátoch. Program by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov. Program by mal tiež 
pokračovať v akciách a spôsobe 
fungovania SRSP, pretože sa osvedčili ako 
veľmi užitočné a členské štáty ich oceňujú, 
pokiaľ ide o posilňovanie 
administratívnych kapacít vnútroštátnych 
orgánov v rôznych oblastiach politiky. 
Súčasťou programu by mala byť aj 
cielená podpora reforiem v členských 
štátoch, ktorých menou nie je euro a ktoré 
podnikli preukázateľné kroky k prijatiu 
jednotnej meny v danom časovom rámci.

(10) Vzhľadom na uvedené treba 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom prostredníctvom 
ponuky priamej finančnej podpory spolu 
s technickou pomocou. Na tento účel by sa 
mal zriadiť program na podporu reforiem a 
investícií (ďalej len „program“), ktorý by 
poskytoval účinnú finančnú a technickú 
podporu na zintenzívnenie implementácie 
štrukturálnych reforiem v členských 
štátoch. Program by mal byť komplexný 
a mal by vychádzať zo skúseností, ktoré 
Komisia a členské štáty získali pri 
používaní iných nástrojov a programov. 
Program by mal tiež pokračovať v akciách 
a spôsobe fungovania SRSP, pretože sa 
osvedčili ako veľmi užitočné a členské 
štáty ich oceňujú, pokiaľ ide 
o posilňovanie administratívnych kapacít 
vnútroštátnych orgánov v rôznych 
oblastiach politiky, a mal by vychádzať zo 
zásad zakotvených v Európskom pilieri 
sociálnych práv a z cieľov udržateľného 
rozvoja OSN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Aby bolo možné poskytovať rôzne 
druhy potrebnej podpory a aby sa 
zohľadnila osobitosť každého komponentu, 
mali by sa v rámci programu vytvoriť tri 
samostatné ale komplementárne nástroje, 
a to konkrétne nástroj na realizáciu 
reforiem, nástroj technickej podpory 
a špecializovaný nástroj konvergencie, 
ktorý by poskytoval pomoc pri príprave na 
členstvo v eurozóne.

(11) Aby bolo možné poskytovať rôzne 
druhy potrebnej podpory a aby sa 
zohľadnila osobitosť každého komponentu, 
mali by sa v rámci programu vytvoriť tri 
samostatné, ale komplementárne nástroje, 
a to konkrétne rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť 
eurozóny, nástroj pre konvergenciu a 
reformy a nástroj technickej podpory.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, 
rastu a zamestnanosti. Na tieto účely by 
mal poskytovať finančné stimuly na 
riešenie problémov štrukturálnej povahy 
a pomoc pri posilňovaní 
administratívnych kapacít členských 
štátov, pokiaľ ide o ich inštitúcie 
a hospodárske a sociálne sektory.

(13) Všeobecnými cieľmi programu sú 
podpora hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti Únie a podpora úsilia 
členských štátov o zlepšenie ich 
administratívnych kapacít, pokiaľ ide o 
vykonávanie práva a politických cieľov 
Únie a prispievanie k vykonávaniu 
záväzkov Únie a členských štátov v 
kontexte Parížskej dohody, cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a v kontexte 
Európskeho piliera sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Pre každý nástroj programu by sa 
mali stanoviť osobitné ciele. V prípade 
nástroja na realizáciu reforiem by mali 
spočívať v dosahovaní konkrétnych 
čiastkových cieľov a zámerov stanovených 
v závislosti od miery plnenia reformných 
záväzkov, ktoré by viedlo k uvoľneniu 
finančných stimulov. V prípade nástroja 
technickej podpory by nimi mala byť 
pomoc vnútroštátnym orgánom pri 
koncipovaní a implementácii reforiem pri 
zohľadnení osvedčených postupov 
a skúseností partnerov. Uvedené ciele by 
sa mali sledovať v rámci dvoch uvedených 
nástrojov vo všetkých členských štátoch 

(14) Na účely dosiahnutia všeobecných 
cieľov by každý nástroj v rámci programu 
mal mať špecifické ciele. Rozpočtový 
nástroj pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť by mal poskytovať 
finančné stimuly na zvýšenie 
konvergencie a konkurencieschopnosti 
členských štátov, ktorých menou je euro, 
čo im pomôže dosiahnuť čiastkové ciele a 
zámery reforiem a investícií, ako sa 
uvádza v balíkoch reforiem a investičných 
balíkoch. Nástroj pre konvergenciu a 
reformy by mal podporovať konvergenciu 
členských štátov, ktorých menou nie je 
euro, k pristúpeniu k eurozóne, a mal by 
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a v rámci nástroja konvergencie 
v členských štátoch, ktorých menou nie je 
euro a ktoré podnikli preukázateľné 
kroky k prijatiu jednotnej meny v danom 
časovom rámci.

poskytovať finančnú podporu členským 
štátom s cieľom dosiahnuť čiastkové ciele 
a ciele štrukturálnych reforiem 
stanovených v reformných záväzkoch. 
Nástroj technickej podpory by mal 
prispieť k posilneniu administratívnych 
kapacít členských štátov, pokiaľ ide o ich 
inštitúcie, verejnú správu a hospodárske a 
sociálne odvetvia, a mal by vnútroštátnym 
orgánom pomáhať pri ich úsilí 
navrhovať, rozvíjať a vykonávať reformy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zaistiť, aby sa reformy 
podporované v rámci programu vzťahovali 
na všetky kľúčové oblasti hospodárstva 
a spoločnosti, finančnú a technickú 
podporu v rámci nástroja by mala Komisia 
na žiadosť členského štátu poskytovať 
v rámci širokého spektra oblastí politiky, 
medzi ktoré patria oblasti súvisiace 
s riadením verejných financií a správou 
verejných statkov, inštitucionálnou 
a správnou reformou, podnikateľským 
prostredím, finančným sektorom, trhmi 
tovarov, služieb a práce, vzdelávaním 
a odbornou prípravou, udržateľným 
rozvojom, verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením.

(15) S cieľom zaistiť, aby sa reformy 
podporované v rámci programu vzťahovali 
na všetky kľúčové oblasti hospodárstva 
a spoločnosti, finančnú a technickú 
podporu v rámci nástroja by mala Komisia 
na žiadosť členského štátu poskytovať 
v rámci širokého spektra oblastí politiky, 
medzi ktoré patria oblasti súvisiace 
s riadením verejných financií a správou 
verejných statkov, inštitucionálnou 
a správnou reformou, podnikateľským 
prostredím, finančným sektorom, trhmi 
tovarov, využívaním technologickej 
revolúcie, oblasti súvisiace so službami 
a prácou, zručnosťami pre pracovné 
miesta, politikami v oblasti detí a mládeže, 
vzdelávaním a odbornou prípravou, 
udržateľným rozvojom, verejným zdravím 
a sociálnym zabezpečením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14



PE648.526v01-00 14/135 PR\1201180SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) V záujme toho, aby si vykonávané 
reformy získali širokú podporu, by sa od 
členských štátov, ktoré chcú využívať 
tento program, malo požadovať, aby v 
rámci procesu vypracúvania návrhov na 
balíky konzultovali s príslušnými 
zainteresovanými stranami, ako sú 
miestne a regionálne orgány, hospodárski 
a sociálni partneri a občianska 
spoločnosť – a to v súlade s príslušnými 
ustanoveniami delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 240/20141a – ako aj s 
národnými parlamentmi.
_____________
1a Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 
240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom 
kódexe správania pre partnerstvo v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (Ú. v. EÚ L 74, 14.3.2014, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Aby bolo možné uspokojiť 
dodatočné potreby v rámci programu, 
členské štáty by mali mať možnosť 
presunúť do rozpočtu programu zdroje 
programované v rámci zdieľaného riadenia 
vo fondoch Únie v súlade s príslušným 
postupom. Presunuté zdroje by sa mali 
plniť v súlade s pravidlami tohto programu 
a mali by sa použiť v prospech dotknutého 
členského štátu.

(17) Aby bolo možné uspokojiť 
dodatočné potreby v rámci programu, 
členské štáty by mali mať možnosť 
presunúť do rozpočtu programu zdroje 
programované v rámci zdieľaného riadenia 
vo fondoch Únie v súlade s príslušným 
postupom. Presunuté zdroje by sa mali 
plniť v súlade s pravidlami tohto programu 
a mali by sa použiť v prospech dotknutého 
členského štátu. Komisia by mala 
dotknutým členským štátom poskytnúť 
spätnú väzbu o využívaní dodatočných 
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dobrovoľných príspevkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Pokiaľ ide o rozpočtový nástroj 
pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť, je nutné stanoviť, 
ktoré členské štáty sú oprávnené na jeho 
využitie. Rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť by 
mal byť dostupný členským štátom, 
ktorých menou je euro. Na dobrovoľnom 
základe by mal byť dostupný aj pre 
členské štáty, ktorých menou nie je euro, 
ktoré sa zúčastňujú na mechanizme 
výmenných kurzov (ERM-II) a zároveň 
majú za cieľ prijať euro v 
nadchádzajúcom období. Členské štáty, 
ktorých menou nie je euro a ktoré sú 
účastníkmi mechanizmu výmenných 
kurzov (ERM-II), by mali bezodkladne 
informovať Komisiu o tom, či majú v 
úmysle zúčastniť sa na rozpočtovom 
nástroji pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť alebo na nástroji 
pre konvergenciu a reformy. Členské 
štáty, ktoré sa rozhodnú zúčastniť sa na 
rozpočtovom nástroji pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť, by už nemali byť 
oprávnené na účasť na nástroji pre 
konvergenciu a reformy. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18b) Treba určiť druh balíka, ktorý by 
mal byť oprávnený na financovanie v 
rámci rozpočtového nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť. 
Balík by v snahe o zabezpečenie jeho 
príspevku k cieľom programu mal 
zahŕňať tak opatrenia na vykonávanie 
štrukturálnych reforiem, ako aj verejné 
investičné projekty, čím sa vytvorí súdržný 
balík opatrení, ktoré sa majú vykonať v 
súvisiacich oblastiach politiky. V tomto 
balíku by sa mali odrážať strategické 
usmernenia a mal by byť v súlade so 
štrukturálnymi výzvami a prioritami 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra pre koordináciu hospodárskych 
politík – pričom by sa mali zohľadniť 
osobitné sociálne a environmentálne 
ukazovatele určené pre každý členský štát 
– alebo prípadne s príslušnými 
opatreniami prijatými v kontexte 
programov makroekonomických úprav 
alebo opatreniami súvisiacimi s 
vykonávaním práva Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18c) S cieľom umožniť členským 
štátom účinne riešiť dôsledky vonkajších 
otrasov, a to aj realizovaním reforiem a 
investícií, ktoré zvyšujú odolnosť 
zdravotných, sociálnych a hospodárskych 
systémov, a zároveň zmierniť nevyhnutné 
kompromisy, by malo byť možné zvýšiť 
objem rozpočtového nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť 
buď dodatočnými príspevkami od 
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členských štátov alebo spoločnými 
dlhopismi, ktoré možno financovať 
novými vlastnými zdrojmi Únie. Tieto 
dodatočné finančné prostriedky by sa mali 
považovať za vonkajšie pripísané príjmy 
na účely nariadenia (EÚ, Euratom) 
2018/10461a (ďalej len „nariadenie o 
rozpočtových pravidlách“) a mali by byť v 
súlade s týmto nariadením v prospech 
dotknutých členských štátov.
______________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, 
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet 
Únie, o zmene nariadení (EÚ) 
č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) 
č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) 
č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) 
č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 
a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení 
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, 
Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18d) S cieľom zmysluplne motivovať 
členské štáty, aby vykonávali a dokončili 
reformy a realizovali investície zahrnuté v 
balíku, je vhodné stanoviť maximálny 
finančný príspevok, ktorý je pre ne 
v rámci rozpočtového nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť 
k dispozícii v každej etape prideľovania 
a v rámci každej výzvy. Tento maximálny 
príspevok by sa mal vypočítať na základe 
počtu obyvateľov a inverzného hrubého 
domáceho produktu na obyvateľa (HDP) 
každého členského štátu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18e) Členský štát, ktorý má záujem o 
podporu v rámci rozpočtového nástroja 
pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť, by mal predložiť 
Komisii návrh na balík, ktorý je riadne 
odôvodnený a podložený, spolu so svojím 
národným programom reforiem vo forme 
samostatnej prílohy alebo v osobitnom 
harmonograme prijatom Komisiou. V 
návrhu by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na vykonávanie balíka 
vrátane zámerov a čiastkových cieľov, ako 
aj očakávaný vplyv balíka na 
konvergenciu a konkurencieschopnosť. 
Mal by tiež obsahovať vysvetlenie 
zlučiteľnosti so strategickými 
usmerneniami  vymedzenými v nariadení 
(EÚ)..../.... [nariadenie o rámci pre 
riadenie rozpočtového nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť 
eurozóny navrhnuté v COM(2019)0354]1a, 
a vysvetlenie súladu s výzvami a 
prioritami zistenými v kontexte 
európskeho semestra alebo prípadne s 
príslušnými opatreniami prijatými v 
kontexte programov makroekonomických 
úprav a s inými príslušnými opatreniami 
súvisiacimi s vykonávaním práva Únie. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať 
a vynaložiť na tento účel primerané 
úsilie.

___________ 
1a Ú. V. EÚ C..., ..., s. ...

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18f) Komisia by mala posúdiť návrh na 
balík opatrení predložený členským 
štátom v úzkej spolupráci s týmto 
členským štátom a na základe jasne 
vymedzených kritérií účinnosti, 
efektívnosti, súdržnosti a relevantnosti. 
Príslušné usmernenia by sa mali stanoviť 
v prílohe k tomuto nariadeniu, aby slúžili 
Komisii ako základ pre transparentné 
a spravodlivé posudzovanie návrhov 
balíkov, ktoré predložili členské štáty, 
a pre stanovenie finančného príspevku. V 
záujme transparentnosti a efektívnosti by 
sa mal na tento účel vytvoriť hodnotiaci 
systém na posudzovanie návrhov 
týkajúcich sa balíkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18g) S cieľom prispieť k príprave 
veľmi kvalitných návrhov na balíky a 
pomáhať Komisii pri posudzovaní 
návrhov na balíky, ktoré predkladajú 
členské štáty, ako aj pri posudzovaní 
stupňa ich dosiahnutia, by sa malo 
stanoviť využívanie partnerského 
poradenstva a odborného poradenstva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 h (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18h) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. V prípade balíkov, 
ktoré spĺňajú kritériá stanovené v prílohe 
I k tomuto nariadeniu, by sa finančný 
príspevok pridelený členskému štátu mal 
buď rovnať rozdielu sumy odhadovaných 
celkových nákladov na návrh na balík a 
sumy vnútroštátneho spolufinancovania, 
alebo by sa mal rovnať celkovej sume 
maximálneho finančného príspevku, ku 
ktorej sa v relevantných prípadoch pridá 
navýšenie maximálneho finančného 
príspevku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 i (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18i) S cieľom zabezpečiť 
transparentnú a predvídateľnú moduláciu 
vnútroštátnej miery spolufinancovania by 
členský štát, ktorý zažíva vážny 
hospodársky pokles uvedený v článku 2 
ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1467/971a, 
mal mať možnosť predložiť riadne 
odôvodnenú žiadosť o zníženie miery 
spolufinancovania na polovicu. 

_______________
1a Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. 
júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní 
vykonania postupu pri nadmernom 
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schodku (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 j (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18j) V prípade objektívnych okolností 
vrátane výnimočných okolností, ktoré 
predstavuje krízová situácia postihujúca 
konkrétny členský štát alebo Úniu ako 
celok a ktoré si vyžadujú núdzovú reakciu 
členského štátu alebo si vyžadujú 
zvládnutie rozsiahlych otrasov, alebo 
ktoré predstavujú prudký hospodársky 
pokles vymedzený v nariadení (EÚ)..../.... 
[nariadenie o rámci riadenia 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť eurozóny 
navrhnuté v COM(2019)0354], ktorému 
čelí členský štát, v dôsledku čoho už nie je 
možné dosiahnuť – čiastočne alebo úplne 
– dohodnuté čiastkové ciele alebo zámery, 
členský štát môže požiadať o zmenu tohto 
balíka. Komisia by mala posúdiť 
odôvodnenú žiadosť a vo vhodných 
prípadoch prijať do štyroch mesiacov 
nové rozhodnutie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie  18 k (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18k) Z dôvodov účinnosti a 
zjednodušenia finančného riadenia 
nástroja by finančná podpora balíkov zo 
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strany Únie mala mať formu 
financovania založeného na dosahovaní 
výsledkov meraných podľa čiastkových 
cieľov a zámerov uvedených v 
schválených balíkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 l (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18l) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Platby by mali 
byť založené na kladnom posúdení 
implementácie balíkov členským štátom, 
ktoré vykonala Komisia. Pozastavenie 
a zrušenie finančného príspevku by malo 
byť možné, ak členský štát 
neimplementoval balík uspokojivým 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 m (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18m) Na účel účinného monitorovania 
implementácie by mali členské štáty v 
rámci európskeho semestra pravidelne 
podávať správy o pokroku dosiahnutom 
pri dosahovaní cieľov balíka a ako nástroj 
na podávanie správ o pokroku v 
dosiahnutí cieľov balíkov by mali 
využívať národné programy reforiem. 
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Členské štáty, ktoré vykonávajú program 
makroekonomických úprav, by mali v 
tejto súvislosti zabezpečiť príslušné 
podávanie správ o balíkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 n (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18n) Na účely transparentnosti by 
Komisia o balíkoch, ktoré prijala, mala 
podávať informácie Európskemu 
parlamentu a Rade a vo vhodných 
prípadoch by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Pokiaľ ide o nástroj na realizáciu 
reforiem, treba vymedziť druhy reforiem, 
ktoré by mali byť oprávnené na finančnú 
podporu. Aby sa zaistil ich príspevok 
k cieľom programu, oprávnenými 
reformami by mali byť reformy zamerané 
na riešenie problémov identifikovaných 
v kontexte európskeho semestra pre 
koordináciu hospodárskych politík vrátane 
tých, ktoré boli navrhnuté na plnenie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

(19) Pokiaľ ide o nástroj pre 
konvergenciu a reformy, treba vymedziť 
druhy reforiem, ktoré by mali byť 
oprávnené na finančnú podporu. Aby sa 
zaistil ich príspevok k cieľom programu, 
oprávnenými reformami by mali byť 
reformy zamerané na riešenie problémov a 
priorít identifikovaných v kontexte 
európskeho semestra pre koordináciu 
hospodárskych politík, v kontexte 
vykonávania programov 
makroekonomických úprav, ktoré sú 
relevantné pre prípravu na členstvo v 
eurozóne alebo súvisia s vykonávaním 
práva Únie.
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Nástroj pre konvergenciu a 
reformy by mal byť k dispozícii pre 
členské štáty, ktorých menou nie je euro, 
ktoré podnikli konkrétne kroky smerom k 
pristúpeniu k eurozóne a ktoré 
neinformovali Komisiu o zámere 
zúčastniť sa na rozpočtovom nástroji pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť. 
Na tento účel by „konkrétnymi krokmi“ 
mal byť oficiálny list vlády dotknutého 
členského štátu adresovaný Komisii, 
v ktorom sa uvádza jasný záväzok vstúpiť 
do eurozóny v primeranom a vymedzenom 
časovom rámci, a predloženie – po 
konzultácii s Komisiou – dôveryhodného 
časovo záväzného plánu implementácie 
konkrétnych prípravných opatrení na 
úspešné členstvo v eurozóne vrátane 
krokov na zaistenie plného zosúladenia 
jeho vnútroštátnych právnych predpisov 
s požiadavkami vyplývajúcimi z práva 
Únie (vrátane bankovej únie). Ak členský 
štát nepreukáže konkrétne kroky 
smerujúce k pristúpeniu k eurozóne a 
neinformuje Komisiu o svojom úmysle 
zúčastniť sa na rozpočtovom nástroji pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť, 
potom sa finančný príspevok prerozdelí 
medzi ostatné členské štáty, ktoré sa 
zúčastňujú na nástroji pre konvergenciu a 
reformy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) S cieľom zmysluplne motivovať 
členské štáty, aby dokončili štrukturálne 
reformy, je vhodné stanoviť maximálny 
finančný príspevok, ktorý je pre ne 
k dispozícii v rámci nástroja v každej etape 
prideľovania a v rámci každej výzvy. 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov členských 
štátov. Aby boli finančné stimuly 
rozložené na celé obdobie uplatňovania 
programu, mali by sa členským štátom 
finančné prostriedky prideľovať v etapách. 
V prvej etape trvajúcej 20 mesiacov by sa 
mala členským štátom dať k dispozícii 
polovica (11 000 000 000 EUR) celkového 
finančného krytia nástroja na realizáciu 
reforiem, počas ktorej by členské štáty 
mohli na základe predkladania návrhov 
reformných záväzkov získať sumu až do 
výšky svojho maximálneho prídelu.

(20) S cieľom zmysluplne motivovať 
členské štáty, aby vykonávali a dokončili 
štrukturálne reformy, je vhodné stanoviť 
maximálny finančný príspevok, ktorý je 
pre ne k dispozícii v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy v každej etape 
prideľovania a v rámci každej výzvy. 
Tento maximálny príspevok by sa mal 
vypočítať na základe počtu obyvateľov 
členských štátov a inverzného hrubého 
domáceho produktu na obyvateľa (HDP). 
Aby bola finančná podpora rozložená na 
celé obdobie uplatňovania programu, mali 
by sa členským štátom finančné 
prostriedky prideľovať v etapách. Počas 
dvoch po sebe nasledujúcich etáp, z 
ktorých každá trvá 36 mesiacov, by 
členské štáty mali mať v každej fáze k 
dispozícii 50 % celkového finančného 
krytia nástroja pre konvergenciu a 
reformy, čím by členské štáty po 
predložení úspešných návrhov reformných 
záväzkov mohli získať prostriedky až do 
maximálnej výšky pridelených 
finančných prostriedkov. V záverečnej 
etape by Komisia mala ustanoviť systém 
pravidelných výziev na pridelenie každej 
nevyužitej sumy z celkového finančného 
krytia nástroja pre konvergenciu a 
reformy, ktorá zahŕňa sumy nepoužité v 
predchádzajúcich dvoch etapách. Komisia 
by mala prijať a uverejniť orientačný 
harmonogram výziev, ktoré sa majú 
zorganizovať, a to v súlade s 
harmonogramom európskeho semestra 
pre koordináciu hospodárskych politík, a 
v prípade každej výzvy by mala uviesť 
zostávajúcu sumu z celkového finančného 
krytia, ktorá je v rámci danej výzvy 
k dispozícii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V nasledujúcej etape, ktorá by 
trvala do konca programu, by Komisia 
v záujme transparentnosti a efektívnosti 
mala zaviesť systém pravidelných výziev, 
prostredníctvom ktorého by sa pridelila 
zostávajúca polovica (11 000 000 000 
EUR) celkového finančného krytia 
nástroja a sumy, ktoré sa nepoužili 
v predchádzajúcej etape. Na tento účel by 
sa mali zaviesť jednoduché postupy. 
V rámci každej výzvy by mali byť všetky 
členské štáty vyzvané, aby súbežne 
predložili návrhy reforiem, a na základe 
týchto návrhov by sa im mohli udeliť ich 
maximálne finančné príspevky. V záujme 
transparentnosti by sa prvá výzva 
organizovaná Komisiou v priebehu druhej 
etapy mala týkať sumy zodpovedajúcej 
zostávajúcej časti (11 000 000 000 EUR) 
celkovej sumy finančného krytia nástroja. 
Ďalšie výzvy by Komisia mala 
organizovať len vtedy, keď sa celkové 
finančné krytie nepoužije v plnej výške. 
Komisia by mala prijať a uverejniť 
orientačný harmonogram ďalších výziev, 
ktoré sa majú zorganizovať, a v prípade 
každej výzvy by mala uviesť zostávajúcu 
sumu z celkového finančného krytia, 
ktorá je v rámci danej výzvy k dispozícii.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Treba stanoviť postup predkladania (22) Treba stanoviť postup predkladania 
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návrhov reformných záväzkov členskými 
štátmi a ich obsah. Aby sa zaistila účelnosť 
postupov, členský štát by mal predložiť 
návrh reformných záväzkov spolu so 
svojím národným programom reforiem, ale 
vo forme samostatnej prílohy, ktorú možno 
predložiť aj v inom čase. Hoci účasť na 
programe je dobrovoľná, členské štáty, 
ktoré čelia nadmerným nerovnováham, by 
mali byť osobitne vyzvané, aby v rámci 
nástroja na realizáciu reforiem predložili 
návrhy reforiem na riešenie problémov, 
ktoré k týmto nadmerným nerovnováham 
viedli.

návrhov reformných záväzkov členskými 
štátmi a ich obsah. Aby sa zaistila účelnosť 
postupov by členské štáty, ktoré majú 
záujem o podporu , mali predložiť Komisii 
riadne odôvodnený a podložený návrh 
spolu so svojím národným programom 
reforiem vo forme samostatnej prílohy 
alebo v osobitnom harmonograme 
prijatom Komisiou. Hoci účasť na 
programe je dobrovoľná, členské štáty, 
ktoré čelia nadmerným nerovnováham, 
alebo členské štáty, ktorých menou nie je 
euro a ktoré výrazne zaostávajú v oblasti 
štrukturálneho rozvoja, by mali byť 
osobitne vyzvané, aby v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy predložili návrhy 
reforiem na riešenie problémov, ktoré 
k týmto nadmerným nerovnováham viedli.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zaistiť zodpovednosť 
a zameranie na príslušné reformy by 
členské štáty mali identifikovať reformné 
záväzky v nadväznosti na problémy, na 
ktoré sa poukázalo v kontexte európskeho 
semestra, (vrátane problémov 
identifikovaných v odporúčania pre 
jednotlivé krajiny) a navrhnúť podrobný 
súbor opatrení na ich vykonanie, ktorého 
súčasťou by mali byť náležité čiastkové 
ciele a zámery, ako aj harmonogram 
implementácie počas obdobia maximálne 
troch rokov. Komisia a členské štáty by 
mali v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať a vynaložiť na tento účel 
primerané úsilie.

(23) S cieľom zaistiť zodpovednosť 
a zameranie na príslušné reformy by 
členské štáty mali identifikovať reformné 
záväzky v nadväznosti na problémy, na 
ktoré sa poukázalo v kontexte európskeho 
semestra (vrátane problémov 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
jednotlivé krajiny), alebo v uplatniteľných 
prípadoch príslušné opatrenia prijaté v 
kontexte vykonávania programu 
makroekonomických úprav alebo v 
súvislosti s vykonávaním práva Únie 
a navrhnúť podrobný súbor opatrení na ich 
vykonanie, ktorého súčasťou by mali byť 
náležité čiastkové ciele a zámery, ako aj 
harmonogram implementácie počas 
obdobia maximálne siedmich rokov. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať 
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a vynaložiť na tento účel primerané úsilie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Komisia by mala posúdiť povahu 
a význam reformných záväzkov 
navrhnutých členskými štátmi a mala by 
stanoviť sumu, ktorá sa má prideliť, na 
základe transparentných kritérií. Na tento 
účel by mala zohľadniť podstatné prvky 
predložené členskými štátmi a posúdiť, či 
sa očakáva, že reformné záväzky navrhnuté 
členskými štátmi budú účinne riešiť 
problémy identifikované v kontexte 
európskeho semestra, či predstavujú 
komplexný balík reforiem, či sa očakáva, 
že posilnia výkonnosť a odolnosť 
národného hospodárstva a či sa očakáva, 
že ich implementácia bude mať trvalý 
účinok v danom členskom štáte, prípadne 
v podobe posilnenia inštitucionálnych 
a administratívnych kapacít dotknutého 
členského štátu. Okrem toho by Komisia 
mala posúdiť, či sa očakáva, že interné 
mechanizmy, ktoré navrhli členské štáty, 
vrátane navrhovaných čiastkových cieľov 
a zámerov a súvisiacich ukazovateľov 
zabezpečia účinné splnenie reformných 
záväzkov počas obdobia maximálne troch 
rokov.

(24) Komisia by mala posúdiť reformné 
záväzky navrhnuté členskými štátmi 
a mala by stanoviť sumu, ktorá sa má 
prideliť, na základe transparentných kritérií 
efektívnosti, účinnosti, súdržnosti a 
relevantnosti. Na tento účel by mala 
zohľadniť podstatné prvky predložené 
členskými štátmi a posúdiť, či sa očakáva, 
že reformné záväzky navrhnuté členskými 
štátmi  prispejú k príprave na pristúpenie 
k eurozóne a budú mať v čistom vyjadrení 
pozitívny a trvalý vplyv na dotknuté 
členské štáty, či sa v rámci reformných 
záväzkov dosahujú ciele programu – 
pričom sa zohľadnia sprievodné opatrenia 
–, či majú v dotknutom členskom štáte 
trvalý hospodársky, sociálny a prípadne 
environmentálny vplyv, a to aj pokiaľ ide 
o hodnotiacu tabuľku európskeho 
semestra (hlavné a pomocné ukazovatele) 
a sociálny prehľad Európskeho piliera 
sociálnych práv. Komisia by mala posúdiť 
aj účinnosť sprievodných opatrení 
určených na zmiernenie zistených 
negatívnych environmentálnych, 
hospodárskych a sociálnych vplyvov, či sa 
očakáva, že mechanizmy navrhnuté 
príslušnými členskými štátmi zabezpečia 
účinné vykonávanie reformného záväzku 
vrátane navrhovaných čiastkových cieľov, 
zámerov a súvisiacich ukazovateľov a či sa 
očakáva, že reformný záväzok účinne 
prispeje ku konvergencii členského štátu v 
rámci obdobia vykonávania a posilní 
súdržnosť. 
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
návrhov vysokej kvality a pomôcť Komisii 
pri posudzovaní návrhov reformných 
záväzkov, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia o využívaní 
partnerského a odborného poradenstva. 
Možnosť vyjadriť stanovisko k návrhom 
reformných záväzkov predložených 
členskými štátmi by mal mať aj výbor pre 
hospodársku politiku Rady, ktorý sa 
zaoberá európskym semestrom, 
v náležitých prípadoch po konzultácii 
s príslušnými výbormi zriadenými na 
základe zmluvy. V záujme zjednodušenia 
by členské štáty mali správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení reformných 
záväzkov podávať v rámci európskeho 
semestra.

(26) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
návrhov vysokej kvality a pomôcť Komisii 
pri posudzovaní návrhov reformných 
záväzkov, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia o využívaní 
partnerského a odborného poradenstva. 
V záujme zjednodušenia by členské štáty 
mali správy o pokroku dosiahnutom pri 
plnení reformných záväzkov podávať 
v rámci európskeho semestra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by mal zodpovedať celkovej maximálnej 
orientačnej sume, ak reformné záväzky 
navrhnuté členským štátom v plnej miere 
spĺňajú kritériá posudzovania, a polovici 

(27) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by mal zodpovedať celkovej maximálnej 
orientačnej sume, ak reformné záväzky 
navrhnuté členským štátom spĺňajú kritériá 
posudzovania. Ak návrh reformných 
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maximálnej orientačnej sumy, ak 
reformné záväzky navrhnuté členským 
štátom spĺňajú uvedené kritériá len 
uspokojivo. Ak návrh reformných 
záväzkov nespĺňa uspokojivo kritériá 
posudzovania, členským štátom by sa 
nemal udeliť žiadny finančný príspevok.

záväzkov nespĺňa kritériá posudzovania, 
členským štátom by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Aby sa posilnila stabilita 
reformných záväzkov, členské štáty by 
mali mať možnosť zmeniť počas obdobia 
implementácie reformné záväzky len 
jedenkrát, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti.

(28) V prípade objektívnych okolností 
vrátane výnimočných okolností, ktoré 
predstavuje krízová situácia postihujúca 
konkrétny členský štát alebo Úniu ako 
celok a ktoré si vyžadujú núdzovú reakciu 
členského štátu alebo si vyžadujú 
zvládnutie rozsiahlych otrasov, v dôsledku 
čoho už nie je možné – čiastočne alebo 
úplne – dosiahnuť dohodnuté čiastkové 
ciele alebo zámery, členský štát môže 
predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu 
rozhodnutia týkajúceho sa reformných 
záväzkov. Komisia by mala posúdiť 
odôvodnenú žiadosť a vo vhodných 
prípadoch prijať do štyroch mesiacov 
nové rozhodnutie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Na účely účinného monitorovania 
implementácie by mal dotknutý členský 
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štát v rámci procesu európskeho semestra 
pravidelne predkladať správy o pokroku 
pri plnení reformných záväzkov. Členské 
štáty, ktoré vykonávajú program úprav, by 
mali v tejto súvislosti zabezpečiť príslušné 
podávanie správ o reformných záväzkoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Pokiaľ ide o nástroj technickej 
podpory, členské štáty čoraz viac vyžívajú 
technickú podporu v rámci SRSP, a to vo 
väčšej miere, než sa pôvodne očakávalo. 
Takmer všetky členské štáty požiadali 
o podporu v rámci SRSP a žiadosti 
pokrývajú všetky oblasti politiky, na ktoré 
sa program vzťahuje. Hlavné 
charakteristiky SRSP vrátane akcií, ktoré 
sú oprávnené na financovanie v rámci 
nástroja technickej podpory, by sa preto 
mali zachovať.

(32) Pokiaľ ide o nástroj technickej 
podpory, členské štáty čoraz viac vyžívajú 
technickú podporu v rámci SRSP, a to vo 
väčšej miere, než sa pôvodne očakávalo. 
Takmer všetky členské štáty požiadali 
o podporu v rámci SRSP a žiadosti 
pokrývajú všetky oblasti politiky, na ktoré 
sa program vzťahuje. Hlavné 
charakteristiky SRSP vrátane akcií, ktoré 
sú oprávnené na financovanie v rámci 
nástroja technickej podpory, by sa preto 
mali zachovať a využívanie nástroja by sa 
malo ďalej propagovať a podporovať, 
najmä v prípade členských štátov s 
vysokou potrebou podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Nástroj technickej podpory v rámci 
programu by mal naďalej podporovať 
implementáciu reforiem uskutočňovaných 
na podnet členských štátov, reformy 

(33) Nástroj technickej podpory v rámci 
programu by mal naďalej podporovať 
implementáciu reforiem uskutočňovaných 
na podnet členských štátov, reformy 
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v súvislosti s procesmi správy 
hospodárskych záležitostí alebo akcie 
súvisiace s vykonávaním práva Únie, ako 
aj reformy v súvislosti s vykonávaním 
programov ekonomických úprav. Mal by 
poskytovať aj technickú podporu na 
prípravu a implementáciu reforiem, ktoré 
sa majú uskutočniť v rámci ostatných 
nástrojov programu.

v súvislosti s procesmi správy 
hospodárskych záležitostí alebo akcie 
súvisiace s vykonávaním práva Únie, 
reformy obnovy po ukončení krízy, 
reformy zamerané na zvýšenie 
konkurencieschopnosti Únie, vytváranie 
pracovných miest, zvyšovanie 
produktivity, stimulovanie udržateľných 
investícií do reálnej ekonomiky, na 
posilňovanie hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti v Únii a na 
pomáhanie členským štátom, ktoré 
podnikli konkrétne kroky smerom k 
pristúpeniu k eurozóne. Mal by 
poskytovať aj technickú podporu reforiem 
v súvislosti s vykonávaním programov 
ekonomických úprav a podporu na 
prípravu a implementáciu reforiem, ktoré 
sa majú uskutočniť v rámci ostatných 
nástrojov programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) V súlade s pravidlami a praxou 
v rámci SRSP by sa mal zaviesť 
jednoduchý postup predkladania žiadostí 
o technickú podporu. Mali by sa stanoviť 
vhodné kritériá na analýzu žiadostí 
predložených členskými štátmi, pričom sa 
musí rešpektovať všeobecná zásada 
rovnakého zaobchádzania, správneho 
finančného riadenia a transparentnosti. 
Uvedené kritériá by mali byť založené na 
naliehavosti, vážnosti a rozsahu 
problémov, ako aj potrebe podpory zistenej 
v oblastiach politiky, v ktorých sa plánuje 
technická pomoc.

(34) V súlade s pravidlami a praxou 
v rámci SRSP by sa mal zaviesť 
jednoduchý postup predkladania žiadostí 
o technickú podporu. Členské štáty, ktoré 
majú záujem o podporu, by mali Komisii 
predložiť žiadosť v súlade s osobitným 
harmonogramom prijatým Komisiou. 
Mali by sa stanoviť vhodné kritériá na 
analýzu žiadostí predložených členskými 
štátmi, pričom sa musí rešpektovať 
všeobecná zásada rovnakého 
zaobchádzania, správneho finančného 
riadenia a transparentnosti. Uvedené 
kritériá by mali byť založené na 
naliehavosti, vážnosti a rozsahu 
problémov, ako aj potrebe podpory zistenej 
v oblastiach politiky, v ktorých sa plánuje 
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technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. S ohľadom na dôležitosť zachovania 
úsilia členských štátov pri uskutočňovaní 
a implementácii reforiem, treba umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 100 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu nástroja 
technickej pomoci vyčleniť na osobitné 
opatrenia.

(37) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom delegovaných 
aktov. S ohľadom na dôležitosť zachovania 
úsilia členských štátov pri uskutočňovaní 
a implementácii reforiem, treba umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 100 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu nástroja 
technickej pomoci vyčleniť na osobitné 
opatrenia. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) S cieľom stanoviť ustanovenia 
týkajúce sa investičných balíkov, 
reformných záväzkov, spôsobov 
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hospodárenia, foriem financovania 
technických podporných opatrení, obsahu 
pracovných programov by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).  Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Nástroj konvergencie by sa mal 
zamerať na poskytovanie finančnej aj 
technickej podpory členským štátom (nad 
rámec podpory, ktorá už je k dispozícii 
v rámci ostatných dvoch nástrojov 
programu), ktorých menou nie je euro 
a ktoré podnikli preukázateľné kroky 
k prijatiu jednotnej meny v danom 
časovom rámci, v snahe pomôcť im 
pripraviť sa na členstvo v eurozóne. Na 
tento účel by „preukázateľnými krokmi“ 
mal byť formálny list vlády dotknutého 
členského štátu adresovaný Komisii, 
v ktorom sa uvádza jasný záväzok vstúpiť 

vypúšťa sa
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do eurozóny v primeranom a vymedzenom 
časovom rámci, a predloženie – po 
konzultácii s Komisiou – dôveryhodného 
časovo záväzného plánu implementácie 
konkrétnych prípravných opatrení na 
úspešné členstvo v eurozóne vrátane 
krokov na zaistenie plného zosúladenia 
jeho vnútroštátnych právnych predpisov 
s požiadavkami vyplývajúcimi z práva 
Únie (vrátane bankovej únie).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Tento nástroj by sa mal skladať 
z dvoch rozdielnych komponentov, 
ktorých cieľom by malo byť poskytnúť 
väčšie finančné stimuly členským štátom, 
ktoré začínajú realizovať a dokončujú 
relevantné štrukturálne reformy potrebné 
pre vstup do eurozóny, a zároveň by sa 
mali sústrediť na poskytovanie dodatočnej 
a cielenej technickej pomoci pri 
navrhovaní a implementácii takýchto 
reforiem.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V záujme konzistentnosti 
a zjednodušenia by sa komponent 
finančnej podpory a komponent 
technickej podpory v rámci nástroja 

vypúšťa sa
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konvergencie mali riadiť tými istými 
pravidlami a postupom implementácie ako 
ostatné nástroje v rámci programu. Preto 
by sa relevantné ustanovenia upravujúce 
nástroj na realizáciu reforiem a nástroj 
technickej podpory v rámci programu 
mali uplatňovať aj na príslušné 
komponenty nástroja konvergencie, 
pričom by sa doplnili určitými osobitnými 
pravidlami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Pokiaľ ide o oprávnenosť 
reforiem a akcií, mali by sa stanoviť 
niektoré dodatočné pravidlá týkajúce sa 
určenia orientačných prídelov, ako aj 
návrhov reformných záväzkov, žiadostí 
o technickú podporu a súvisiaceho 
procesu posudzovania. Obzvlášť v rámci 
komponentu finančnej podpory nástroja 
konvergencie by mal byť k dispozícii 
dodatočný finančný príspevok, ktorý by 
bolo možné prideliť oprávneným 
členským štátom nad rámec finančného 
príspevku prideľovaného v rámci nástroja 
na realizáciu reforiem a ktorý by sa mal 
poskytovať na základe dodatočných 
reforiem uskutočnených dotknutým 
členským štátom.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Podľa odsekov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa program 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených na základe osobitných 
požiadaviek v oblasti monitorovania, 
pričom treba predchádzať nadmernej 
regulácii a administratívnemu zaťaženiu, 
najmä vo vzťahu k členským štátom. Vo 
vhodných prípadoch by sa do takýchto 
požiadaviek mali zaradiť aj merateľné 
ukazovatele, na základe ktorých sa budú 
hodnotiť účinky programu v praxi.

(43) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné 
nástroje tohto programu hodnotiť 
na základe informácií zhromaždených na 
základe osobitných požiadaviek 
na monitorovanie a zároveň predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. Vo vhodných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky programu v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho zdrojov a jeho pridanú 
hodnotu. Okrem toho by sa nezávislé 
hodnotenie ex post malo sústrediť na 
dlhodobý vplyv programu.

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho nástrojov a zdrojov a jeho 
pridanú hodnotu. Okrem toho by sa 
nezávislé hodnotenie ex post malo 
sústrediť na dlhodobý vplyv programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) Mali by sa stanoviť reformné 
záväzky, ktoré majú členské štáty plniť, 
určenie finančného príspevku z rozpočtu 

(45) Mali by sa stanoviť reformné a 
investičné balíky a reformné záväzky, 
ktoré majú členské štáty plniť, určenie 
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programu, ktorý sa členským štátom 
pridelí, a pracovné programy na 
implementáciu technickej podpory. 
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania tohto nariadenia by sa mali na 
Komisiu preniesť vykonávacie právomoci.

finančného príspevku z rozpočtu programu, 
ktorý sa členským štátom pridelí, 
a pracovné programy na implementáciu 
technickej podpory. S cieľom zabezpečiť 
jednotné podmienky vykonávania tohto 
nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje program na 
podporu reforiem (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa zriaďuje Program na 
podporu reforiem a investícií (ďalej len 
„program“), ktorý pozostáva z 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť, nástroja pre 
konvergenciu a reformy a nástroja 
technickej podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stanovujú sa v ňom ciele programu, 
rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy 
financovania z prostriedkov Únie 
a pravidlá poskytovania týchto finančných 
prostriedkov.

Stanovujú sa v ňom ciele nástrojov 
programu, rozpočet na obdobie  2021 –
 2027, formy financovania z prostriedkov 
Únie a pravidlá poskytovania týchto 
finančných prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. „európsky semester“ je rámec na 
koordináciu hospodárskych politík v celej 
Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b. „strategické usmernenia“ sú 
strategické usmernenia pre reformy a 
investičné priority eurozóny stanovené v 
súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) ..../.... [nariadenie o rámci riadenia 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť eurozóny 
navrhnuté v COM(2019)0354];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5c. „štrukturálne reformy“ sú 
reformy, ktoré:
i) sú relevantné z hľadiska plnenia cieľov 
zmluvy; alebo
ii) sú zamerané na riešenie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych výziev s cieľom posilniť 
súdržnosť, konvergenciu a zmenšovanie 
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regionálnych rozdielov v súlade s článkom 
174 ZFEÚ; alebo
iii) podporujú udržateľné a inkluzívne 
verejné investície v súlade s cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „oprávnený členský štát“ v rámci 
nástroja konvergencie je členský štát, 
ktorého menou nie je euro a ktorý 
podnikol preukázateľné kroky k prijatiu 
jednotnej meny v danom časovom rámci 
pri príprave na členstvo v eurozóne. 
Preukázateľné kroky sú formálny list 
vlády dotknutého členského štátu 
adresovaný Komisii, v ktorom sa uvádza 
jasný záväzok vstúpiť do eurozóny 
v primeranom a vymedzenom časovom 
rámci, a predloženie – po konzultácii 
s Komisiou – dôveryhodného časovo 
záväzného plánu implementácie 
konkrétnych prípravných opatrení na 
úspešné členstvo v eurozóne vrátane 
krokov na zaistenie plného zosúladenia 
jeho vnútroštátnych právnych predpisov 
s požiadavkami vyplývajúcimi z práva 
Únie (vrátane bankovej únie).

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) nástroj na realizáciu reforiem; a) rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) nástroj pre konvergenciu a 
reformy; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) nástroj technickej podpory; a b) nástroj technickej podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) nástroj konvergencie pre prípravu 
na členstvo v eurozóne.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno -a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) podporovať hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť Únie a podporovať 
úsilie členských štátov o zlepšenie ich 
administratívnych kapacít, pokiaľ ide o 
vykonávanie práva a politických cieľov 
Únie a prispievanie k vykonávaniu 
záväzkov Únie a členských štátov v 
kontexte Parížskej dohody, cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a v kontexte 
Európskeho piliera sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 
na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, rastu a zamestnanosti; a

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 
na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, sociálnemu začleneniu, rastu 
a zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispieť k posilňovaniu 
administratívnych kapacít členských štátov 
vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

b) prispieť k posilňovaniu 
administratívnych kapacít členských štátov 
vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) prispieť k hospodárskej, 
administratívnej, inštitucionálnej a 
sociálnej odolnosti členských štátov voči 
rozsiahlym otrasom a k ich obnove po 
kríze na úrovni Únie alebo na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pokiaľ ide o nástroj na realizáciu 
reforiem, v rámci programu sa členským 
poskytujú finančné stimuly s cieľom 
dosiahnuť čiastkové ciele a zámery 
štrukturálnych reforiem, ako sú stanovené 
v rámci reformných záväzkov, na ktorých 
sa členské štáty dohodli s Komisiou;

a) pokiaľ ide o rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť, 
programom sa poskytne členským štátom 
finančná podpora na dosiahnutie 
čiastkových cieľov a zámerov, pokiaľ ide 
o reformy a investície stanovené v 
reformných a investičných balíkoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) pokiaľ ide o nástroj pre 
konvergenciu a reformy, v rámci 
programu sa členským poskytujú 
finančné stimuly s cieľom dosiahnuť 
čiastkové ciele a zámery štrukturálnych 
reforiem stanovených v reformných 
záväzkoch, ktoré prijali členské štáty s 
Komisiou a ktoré sú dôležité aj pre ich 
prípravu na členstvo v eurozóne, ako aj 
podporovať konvergenciu členských 
štátov, ktorých menou nie je euro, k 
pristúpeniu k eurozóne, a pomáhať pri 
poskytovaní finančnej podpory na riešenie 
výziev štrukturálnej povahy súvisiacich s 
národnými reformami, čím sa podporia 
odolné hospodárske a sociálne štruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pokiaľ ide nástroj technickej 
podpory, v rámci programu sa podporuje 
úsilie národných orgánov o zlepšenie ich 
administratívnych kapacít, pokiaľ ide 
o koncipovanie, vypracúvanie 
a implementáciu reforiem, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov;

b) pokiaľ ide nástroj technickej 
podpory, v rámci programu sa podporuje 
úsilie národných orgánov o zlepšenie ich 
administratívnych kapacít, pokiaľ ide 
o koncipovanie, vypracúvanie 
a implementáciu reforiem, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov, ako aj prispievanie k 
posilňovaniu administratívnej kapacity 
členských štátov pri vykonávaní práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým 
čelia inštitúcie, verejná správa a 
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hospodársky a sociálny sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) pokiaľ ide o nástroj konvergencie 
pre prípravu na členstvo v eurozóne, 
v rámci programu sa:

vypúšťa sa

i) poskytujú finančné stimuly oprávneným 
členským štátom s cieľom pomôcť im 
dosiahnuť čiastkové ciele a zámery 
reforiem, ktoré sú relevantné v rámci 
prípravy na členstvo v eurozóne, ako sú 
stanovené v rámci reformných záväzkov, 
na ktorých sa členské štáty dohodli 
s Komisiou, a a
ii) podporuje úsilie národných orgánov 
oprávnených členských štátov o zlepšenie 
ich administratívnych kapacít, pokiaľ ide 
o koncipovanie, vypracúvanie 
a implementáciu reforiem relevantných 
pre prípravu na členstvo v eurozóne, a to 
aj prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecné a špecifické ciele stanovené 
v článkoch 4 a 5 sa týkajú oblastí politiky 

Rozsah uplatňovania programu sa 
vzťahuje na oblasti politiky týkajúce sa 
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súvisiacich so 
súdržnosťou, konkurencieschopnosťou, 
produktivitou, výskumom a inováciou, 
inteligentným, udržateľným 
a inkluzívnym rastom, pracovnými 
miestami a s investíciami, a to najmä 
jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

vzostupnej konvergencie, súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, 
udržateľného rozvoja, infraštruktúry , 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
sociálneho začlenenia a znižovania 
nerovnosti, odolnosti hospodárskych a 
sociálnych štruktúr, vytvárania veľmi 
kvalitných pracovných miest a investícií, a 
najmä jednej alebo viacerých z týchto 
oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenia verejných financií a správy 
verejných statkov, rozpočtového procesu, 
riadenia dlhu a správy príjmov a politík 
zameraných na boj proti daňovým únikom;

a) riadenia verejných financií a správy 
verejných statkov, rozpočtového procesu, 
riadenia dlhu a správy príjmov a výdavkov, 
politík zameraných na boj proti vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam, daňovým 
podvodom a daňovým únikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľského prostredia vrátane 
malých a stredných podnikov, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, trhov výrobkov a služieb, 
investícií, verejnej účasti v podnikoch, 
privatizačných procesov, obchodu a 
priamych zahraničných investícií, 
hospodárskej súťaže a verejného 

c) podnikateľského prostredia vrátane 
malých a stredných podnikov, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, trhov výrobkov a služieb, politiky 
v oblasti verejných investícií, súkromných 
investícií, obchodu a priamych 
zahraničných investícií, hospodárskej 
súťaže a verejného obstarávania, 
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obstarávania, udržateľného rozvoja odvetví 
a podpory výskumu a inovácie a 
digitalizácie;

udržateľného rozvoja odvetví a podpory 
výskumu a inovácie a digitalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávania a odbornej prípravy, 
politík trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest, digitálnych zručností, boja proti 
chudobe, podpory sociálneho začlenenia, 
systémov sociálneho zabezpečenia a 
sociálnej pomoci, verejného zdravia a 
systémov zdravotnej starostlivosti, ako aj 
súdržnosti, azylu, migrácie a politík v 
oblasti hraníc;

d) systémov sociálneho zabezpečenia 
a sociálnej pomoci, verejného zdravia a 
systémov zdravotnej starostlivosti, 
vzdelávania, celoživotného vzdelávania a 
odbornej prípravy, inkluzívnych politík 
trhu práce vrátane sociálneho dialógu, 
vytvárania veľmi kvalitných pracovných 
miest, digitálnych zručností, boja proti 
chudobe, nerovnosti príjmov a rodovej 
nerovnosti, podpory sociálneho začlenenia, 
boja proti energetickej chudobe a 
vytvárania rovnakých príležitostí s 
osobitným zameraním na deti a mladých 
ľudí, ako aj súdržnosti, azylu, migrácie a 
politík v oblasti hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, dosiahnutia 
energetickej diverzifikácie a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík v 
oblasti poľnohospodárstva, rybárstva a 

e) politík zameraných na vykonávanie 
environmentálneho piliera udržateľného 
rozvoja a ochrany životného prostredia, 
európskej zelenej dohody, opatrení v 
oblasti klímy, mobility, podpory 
obehového hospodárstva, energetickej 
efektívnosti a efektívneho využívania 
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udržateľného rozvoja vidieckych oblastí; a zdrojov, energie z obnoviteľných zdrojov, 
dosiahnutia energetickej diverzifikácie a 
zaistenia energetickej bezpečnosti, ako aj 
politík v oblasti poľnohospodárstva, 
ochrany pôdy a biodiverzity, rybárstva a 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) politík ďalšieho rozvoja 
vnútroštátnej siete infraštruktúry v oblasti 
politických, hospodárskych, 
administratívnych, digitálnych, 
bezpečnostných, bytových, 
zdravotníckych, dopravných funkcií, 
funkcií verejného obstarávania v oblasti 
životného prostredia a vzdelávacích 
funkcií; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vzhľadom na ponaučenia z nedávnych 
kríz, ktoré mali vplyv na Úniu, sa rozsah 
uplatňovania programu výnimočne 
vzťahuje na návrhy, ktoré posilňujú 
hospodársku, administratívnu, 
inštitucionálnu a spoločenskú odolnosť 
členských štátov voči veľkým otrasom, a 
to prostredníctvom:
a) spôsobilostí včasného odhaľovania 
a koordinovanej reakcie v prípade 
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závažných rizík pre verejné zdravie alebo 
bezpečnosť (napr. pandémie a epidémie, 
prírodné katastrofy);
b) podporovania riešení kontinuity 
činností a kontinuity služieb pre zásadné 
verejné a súkromné inštitúcie a odvetvia, 
a to aj v oblasti politických, 
hospodárskych, administratívnych, 
bezpečnostných, sociálnych, 
zdravotníckych, dopravných funkcií, 
funkcií verejného obstarávania a v oblasti 
vzdelávacích funkcií; a
c) zlepšenia schopnosti národných 
vlád a regionálnych a miestnych 
samospráv podporovať dotknutých 
občanov v čase náhleho vplyvu na ich 
živobytie, ku ktorému došlo v dôsledku 
vonkajších otrasov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) do 22 000 000 000 EUR pre nástroj 
na realizáciu reforiem;

a) do 16 800 000 000 EUR na 
rozpočtový nástroj pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) do 7 200 000 000 EUR na nástroj 
pre konvergenciu a reformy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) do 840 000 000 EUR pre nástroj 
technickej podpory;

b) do 1 000 000 000 EUR pre nástroj 
technickej podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) do 2 160 000 000 EUR pre nástroj 
konvergencie, z toho:

vypúšťa sa

i) do 2 000 000 000 EUR pre komponent 
finančnej podpory a a
ii) do 160 000 000 EUR pre komponent 
technickej podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v rámci nástroja konvergencie členský 
štát, ktorý nie je členom eurozóny, 
nepodnikne do 31. decembra 2023 
preukázateľné kroky na prijatie jednotnej 
meny v danom časovom rámci, 
maximálna suma, ktorá je pre tento 

vypúšťa sa
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členský štát k dispozícii v rámci 
komponentu finančnej podpory nástroja 
konvergencie podľa článku 26 sa 
presunie do nástroja na realizáciu 
reforiem uvedeného v prvom pododseku 
písm. a) tohto odseku. Komisia na tento 
účel prijme rozhodnutie po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
možnosť predložiť pripomienky v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
svojich záverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Zdroje pridelené členským štátom 
v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na 
základe ich žiadosti presunuté na program. 
Komisia implementuje tieto zdroje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 
uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa 
možnosti použijú v prospech dotknutého 
členského štátu.

4. Zdroje pridelené členským štátom 
v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na 
základe ich žiadosti presunuté na nástroj 
pre konvergenciu a reformy s 
maximálnym limitom 10 % z finančného 
krytia členského štátu a na nástroj 
technickej podpory. Komisia implementuje 
tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 
ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách alebo nepriamo v súlade 
s písmenom c) uvedeného článku. Tieto 
zdroje sa podľa možnosti použijú 
v prospech dotknutého členského štátu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Kapitola 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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KAPITOLA Ia 
Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Oprávnené členské štáty

1. Rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť je 
dostupný členským štátom, ktorých menou 
je euro.
2. Rozpočtový nástroj je dostupný aj 
pre členské štáty, ktorých menou nie je 
euro, ktoré sa zúčastňujú na mechanizme 
výmenných kurzov (ERM-II) a ktoré majú 
za cieľ prijať euro v nadchádzajúcom 
období.
3. Členské štáty, ktoré sú oprávnené 
zúčastniť sa rozpočtového nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť na 
základe odseku 2 a zároveň sú oprávnené 
zúčastniť sa nástroja pre konvergenciu a 
reformy, bezodkladne informujú Komisiu 
o tom, na ktorom nástroji majú v úmysle 
sa zúčastniť. Členské štáty, ktoré sa 
rozhodnú zúčastniť sa na rozpočtovom 
nástroji, už nie sú oprávnené na účasť na 
nástroji pre konvergenciu a reformy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 7 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7b
Oprávnené reformné a investičné balíky

1. Pri plnení cieľov stanovených v 
článkoch 4 a 5 a v rozsahu stanovenom v 
článku 6 balíky, ktoré sú oprávnené na 
financovanie v rámci rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť, spravidla 
zahŕňajú opatrenia na vykonávanie 
štrukturálnych reforiem i verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
súdržného balíka opatrení, ktoré sa majú 
vykonávať v súvisiacich oblastiach 
politiky.
2. Balíky uvedené v odseku 1 tohto 
článku odrážajú strategické usmernenia 
vymedzené v článku 2 ods. 1 bode 5b a sú 
v súlade so štrukturálnymi výzvami a 
prioritami určenými v rámci európskeho 
semestra pre koordináciu hospodárskych 
politík s prihliadnutím na osobitné 
sociálne a environmentálne ukazovatele 
určené pre každý členský štát alebo 
prípadne v kontexte programu 
makroekonomických úprav, alebo sú v 
súlade s opatreniami súvisiacimi s 
vykonávaním práva Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 7 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7c
Implementovanie

Komisia implementuje rozpočtový nástroj 
pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť v rámci priameho 
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riadenia v súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 7 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7d
Dodatočný rozpočet

1. Okrem finančného krytia 
stanoveného v článku 7 ods. 2 tohto 
nariadenia sa môže rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť 
financovať z dodatočných príspevkov 
členských štátov alebo spoločnými 
dlhopismi, ktoré sa môžu financovať z 
nových vlastných zdrojov Únie. Tieto 
dodatočné finančné prostriedky sa použijú 
podľa pravidiel a na účel nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť. 
Popri prípadoch uvedených v článku 21 
ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách predstavujú vonkajšie 
pripísané príjmy. Na tieto dodatočné 
príspevky sa uplatňuje článok 22 ods. 2 
písm. a ) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.
2. Dodatočné príspevky od členských 
štátov alebo zo spoločných dlhopisov 
financovaných z vlastných zdrojov Únie, 
ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku, sa 
použijú v súlade s týmto nariadením. 
Komisia v súlade s článkom 7f na tento 
účel v rámci každej relevantnej etapy 
organizuje samostatné ročné výzvy na 
pridelenie dodatočných príspevkov, ktoré 
by sa mali poskytnúť dotknutým členským 
štátom v každej etape a v každej výzve.

Or. en



PR\1201180SK.docx 55/135 PE648.526v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 7 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7e
Maximálny finančný príspevok

Maximálny finančný príspevok sa 
vypočíta pre každý členský štát v rámci 
procesu prideľovania rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť uvedeného v 
článku 7f použitím metodiky stanovenej v 
prílohe I, založenej na počte obyvateľov a 
inverznom hrubom domácom produkte na 
obyvateľa (HDP) každého členského 
štátu.
Tento maximálny finančný príspevok je 
k dispozícii na pridelenie každému 
členskému štátu, sčasti alebo v plnej 
výške, v každej etape a výzve obvyklého 
procesu prideľovania uvedeného v článku 
7f.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 7 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7f
Proces prideľovania a výzvy

1. 80 % celkového finančného krytia 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť uvedeného v 
článku 7 ods. 2 sa prideľuje 
prostredníctvom obvyklého postupu 
prideľovania.
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Proces prideľovania maximálneho 
finančného príspevku, ktorý je k dispozícii 
pre každý členský štát, uvedeného 
v článku 7e sa uskutočňuje v rámci etáp 
a výziev. V každej etape a v rámci každej 
výzvy môžu členské štáty navrhnúť, aby 
im bola pridelená suma až do plnej výšky 
maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 7e, na účely 
realizácie návrhov na balíky predložených 
v súlade s článkom 7h.
2. Do ... [24 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
dá Komisia k dispozícii na pridelenie 40 % 
finančného krytia uvedeného v článku 7 
ods. 2. Každý členský štát môže navrhnúť, 
aby mu bola pridelená suma až do plnej 
výšky maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 7e, na účely 
realizácie návrhov na balíky.
3. Medzi ... [odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia] a ... [48 
mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia], dá Komisia 
k dispozícii na pridelenie 40 % 
finančného krytia uvedeného v článku 7 
ods. 2, spolu so sumou, ktorá nebola 
pridelená v súlade s odsekom 2 tohto 
článku. Každý členský štát môže 
navrhnúť, aby mu bola pridelená suma až 
do plnej výšky maximálneho finančného 
príspevku uvedeného v článku 7e, ako aj 
možná nepoužitá suma jeho maximálneho 
finančného príspevku uvedeného v 
odseku 2 tohto článku, na vykonávanie 
balíkov.
4. Od ... [48 mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
Komisia vyhlasuje a zverejňuje ročné 
výzvy v rámci rozpočtového nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť a 
v súlade s harmonogramom európskeho 
semestra. Na tento účel Komisia uverejní 
orientačný harmonogram ďalších výziev, 
ktoré sa majú v danom období vyhlásiť, 
a pri každej výzve uvedie zostávajúcu 
sumu z celkového finančného krytia 
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uvedeného v článku 7 ods. 2.
20 % celkového finančného krytia 
uvedeného v článku 7 ods. 2 tohto 
nariadenia sa prideľuje flexibilným 
spôsobom ako doplnok maximálneho 
finančného príspevku každého členského 
štátu, a to na výnimočné okolnosti, ktoré 
si vyžadujú osobitné balíky. Takéto 
okolnosti predstavuje núdzová situácia 
postihujúca konkrétny členský štát alebo 
Úniu ako celok, ktorá si vyžaduje núdzovú 
reakciu členského štátu alebo si vyžaduje 
zvládnutie rozsiahlych otrasov, alebo 
prípad členského štátu, ktorý čelí 
prudkému hospodárskemu poklesu, ako 
sa vymedzuje v nariadení (EÚ)..../.... 
[nariadenie Rady o rámci riadenia 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť eurozóny 
navrhnuté v COM(2019)0354]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 7 g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7g
Doplnkovosť a doplnkové financovanie

Podpora v rámci tohto rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť je doplnková k 
podpore poskytovanej v rámci iných 
fondov a programov Únie. Reformné a 
investičné projekty podporované v rámci 
tohto nástroja môžu získať podporu z 
iných programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že sa takáto podpora 
nevzťahuje na rovnaké náklady.

Or. en



PE648.526v01-00 58/135 PR\1201180SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 7 h (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7h
Návrh na reformný a investičný balík

1. Členský štát, ktorý má záujem o 
podporu v rámci rozpočtového nástroja 
pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť, predloží Komisii 
návrh na balík v zmysle článku 7b tohto 
nariadenia. V záujme toho, aby si 
vykonávané reformy získali širokú 
podporu, členské štáty, ktoré chcú 
využívať tento program, v rámci procesu 
vypracúvania návrhov na balíky 
konzultujú s príslušnými 
zainteresovanými stranami, ako sú 
miestne a regionálne orgány, hospodárski 
a sociálni partneri a občianska 
spoločnosť – a to v súlade s príslušnými 
ustanoveniami delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 240/2014 – ako aj s 
národnými parlamentmi.
2. Návrh na balík predložený 
členským štátom sa predkladá spolu s jeho 
národným programom reforiem vo forme 
samostatnej prílohy alebo v osobitnom 
harmonograme, ktorý prijala Komisia.
3. Návrh na balík musí byť riadne 
odôvodnený a opodstatnený. Uvádzajú sa 
v ňom najmä tieto prvky:
a) vysvetlenie zlučiteľnosti so 
strategickými usmerneniami vymedzenými 
v článku 2 ods. 1 bode 5b a súladu so 
štrukturálnymi výzvami a prioritami 
určenými v kontexte európskeho semestra 
alebo v kontexte programu 
makroekonomických úprav a súladu s 
inými príslušnými činnosťami týkajúcimi 
sa vykonávania práva Únie;
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b) očakávaný vplyv reformného a 
investičného balíka na konvergenciu a 
konkurencieschopnosť;
c) odôvodnenie súdržnosti balíka vo 
všetkých oblastiach politiky, v ktorých sa 
budú opatrenia vykonávať;
d) prínos k vykonávaniu záväzkov Únie a 
členských štátov, ako sa uvádza v článku 
7b ods. 2 a, ak je to možné, aj účinkov 
presahovania v iných členských štátov;
e) očakávané hospodárske, sociálne a 
prípadne environmentálne vplyvy 
reforiem a investícií v dotknutom 
členskom štáte vrátane vplyvov na 
hodnotiacu tabuľku európskeho semestra 
(hlavné a pomocné ukazovatele) a na 
sociálny prehľad Európskeho piliera 
sociálnych práv;
f) sprievodné opatrenia potrebné najmä 
na zmiernenie zistených negatívnych 
environmentálnych, hospodárskych a 
sociálnych vplyvov a prínos k posilneniu 
súdržnosti;
g) odhadované celkové náklady na 
predložený balík, podložené príslušným 
odôvodnením;
h) plánovaná reforma a investičné 
projekty, súvisiace obdobie reformy a 
investícií a analýza nákladov a prínosov;
i) čiastkové ciele, zámery a harmonogram 
reforiem na maximálne obdobie štyroch 
rokov, ako aj investícií na maximálne 
obdobie siedmich rokov;
j) mechanizmy na účinnú implementáciu 
balíka dotknutým členským štátom 
vrátane čiastkových cieľov a zámerov, ako 
aj súvisiacich ukazovateľov;
k) plánované vnútroštátne 
spolufinancovanie reformného a 
investičného balíka vypočítané v súlade s 
článkom 7k;
l) v relevantných prípadoch informácie o 
existujúcom alebo plánovanom 
financovaní z prostriedkov Únie;
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Členský štát, ktorý má záujem o doplnok 
maximálneho finančného príspevku 
podľa vymedzenia v článku 7f, predloží 
Komisii okrem uvedených prvkov 
vysvetlenie výnimočných okolností, ktoré 
odôvodňujú potrebu osobitného balíka a 
vysvetlenie jeho hospodárskeho, 
sociálneho a prípadne environmentálneho 
vplyvu na dotknutý členský štát;
4. V kontexte snáh o prípravu 
kvalitných návrhov na reformný a 
investičný balík môže Komisia na žiadosť 
členského štátu zorganizovať partnerské 
poradenstvo, aby žiadajúcemu členskému 
štátu umožnila využiť skúsenosti iných 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 7 i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7i
Posúdenie Komisie

1. Komisia pri posudzovaní návrhu 
na balík koná v úzkej spolupráci 
s dotknutým členským štátom. Komisia 
môže predložiť pripomienky alebo 
požiadať o dodatočné informácie. 
Dotknutý členský štát poskytne 
požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže návrh pred jeho 
oficiálnym predložením upraviť.
2. Komisia pri posudzovaní návrhu 
na balík zohľadní odôvodnenie a prvky 
poskytnuté dotknutým členským štátom, 
ako sa uvádza v článku 7h ods. 3, ako 
aj všetky ďalšie relevantné informácie.
3. Komisia posúdi účinnosť, 
efektívnosť, súdržnosť a relevantnosť 
návrhu na balík a na tento účel zohľadní 
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tieto štyri kritériá:
a) účinnosť:
i) či sa očakáva, že návrh na balík bude 
mať v čistom vyjadrení pozitívny a trvalý 
vplyv na príslušný členský štát, aby 
dosiahol ciele uvedené v článkoch 4 a 5, 
pričom zohľadní sprievodné opatrenia;
ii) či sa očakáva, že návrh na balík bude 
mať trvalý hospodársky, sociálny a v 
prípade potreby environmentálny vplyv v 
príslušnom členskom štáte, a to aj v 
hodnotiacej tabuľke európskeho semestra 
(hlavné a pomocné ukazovatele) a v 
sociálnom prehľade Európskeho piliera 
sociálnych práv a na účinnosť 
sprievodných opatrení plánovaných na 
zmiernenie zistených negatívnych 
environmentálnych, hospodárskych a 
sociálnych vplyvov;
iii) či sa očakáva, že mechanizmy, ktoré 
navrhli dotknuté členské štáty, zabezpečia 
účinnú implementáciu návrhu na balík 
vrátane dosiahnutia navrhovaných 
čiastkových cieľov a zámerov a zavedenie 
súvisiacich ukazovateľov;
iv) či sa od návrhu na balík očakáva, že 
počas vykonávacieho obdobia účinne 
prispeje ku konvergencii a 
konkurencieschopnosti členského štátu a 
k posilneniu súdržnosti;
b) efektívnosť:
i) či je odôvodnenie poskytnuté členským 
štátom a týkajúce sa výšky odhadovaných 
celkových nákladov na predložený návrh 
na balík primerané a prijateľné;
ii) či sú plánovaná reforma a investičné 
projekty, súvisiace obdobie reformy a 
investícií a podrobná analýza nákladov a 
prínosov primerané a prijateľné;
c) súdržnosť:
i) či je návrh na balík súdržný vo všetkých 
oblastiach politiky, v ktorých sa opatrenia 
budú vykonávať;
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ii) či je návrh na balík v súlade so 
záväzkami Únie a členských štátov 
uvedenými v článku 7b ods. 2;
d) relevantnosť:
či je návrh na balík v súlade so 
strategickými usmerneniami vymedzenými 
v článku 2 ods. 1 bode 5b;
ii) či je návrh na balík v súlade so 
štrukturálnymi výzvami a prioritami 
zistenými v kontexte európskeho semestra 
alebo v kontexte programu 
makroekonomických úprav;
iii) či je návrh na balík v súlade s inými 
relevantnými činnosťami týkajúcimi sa 
vykonávania práva Únie;
Kritériá posudzovania uvedené v tomto 
odseku sa uplatňujú v súlade 
s usmerneniami stanovenými v prílohe II.
Komisia okrem toho na základe 
skutočností, ktoré poskytol členský štát 
podľa článku 7h, posúdi povahu, 
závažnosť a trvanie hospodárskeho, 
sociálneho a environmentálneho vplyvu 
výnimočných okolností uvedených v 
článku 7f.
4. Komisii na účely posúdenia 
návrhov na balíky predložených 
členskými štátmi môžu pomáhať experti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 7 j (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7j
Rozhodnutie Komisie

1. Komisia prijme rozhodnutie do 
štyroch mesiacov od oficiálneho 
predloženia návrhu členským štátom, a to 
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prostredníctvom delegovaného aktu 
v súlade s článkom 36a. Ak Komisia 
posúdi návrh na balík kladne, týmto 
rozhodnutím sa stanovia reformy a 
investičné projekty, ktoré má členský štát 
implementovať, a to vrátane čiastkových 
cieľov a zámerov, ako aj finančný 
príspevok pridelený v súlade s článkom 7f 
a vnútroštátne spolufinancovanie.
Finančný príspevok dopĺňa iné opatrenia 
alebo operácie podporované z fondov 
Únie podľa článku 33.
2. Výška finančného príspevku na 
balíky, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v 
článku 7i, sa stanovuje takto:
a) ak rozdiel sumy odhadovaných 
celkových nákladov na návrh na balík a 
sumy vnútroštátneho spolufinancovania 
sa rovná alebo je vyšší než maximálny 
finančný príspevok pre tento členský štát 
uvedený v článku 7e, ku ktorému sa v 
relevantných prípadoch pripočíta 
navýšenie maximálneho príspevku 
uvedené v článku 7f, finančný príspevok 
pridelený dotknutému členskému štátu sa 
rovná celkovej sume maximálneho 
finančného príspevku uvedeného v článku 
7e, ku ktorému sa v relevantných 
prípadoch pripočíta navýšenie 
maximálneho finančného príspevku 
uvedené v článku 7f;
b) ak rozdiel sumy odhadovaných 
celkových nákladov na návrh na balík a 
sumy vnútroštátneho spolufinancovania 
je nižší než maximálny finančný príspevok 
uvedený v článku 7e ods. 1 pre tento 
členský štát, ku ktorému sa v relevantných 
prípadoch pripočíta navýšenie 
maximálneho finančného príspevku 
uvedené v článku 7f, finančný príspevok 
pridelený dotknutému členskému štátu sa 
rovná rozdielu sumy odhadovaných 
celkových nákladov na návrh na balík a 
sumy vnútroštátneho spolufinancovania;
Ak návrh na balík nespĺňa kritériá 
stanovené v článku 7i ods. 3, dotknutému 
členskému štátu sa nepridelí žiaden 
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finančný príspevok. V súlade s článkom 
19 ods. 2 písm. d) môže dotknutý členský 
štát požiadať o technickú podporu s 
cieľom umožniť lepšiu prípravu návrhu v 
nasledujúcich cykloch.
3. V rozhodnutí Komisie uvedenom v 
odseku 1 sa tiež stanovia:
a) finančný príspevok, ktorý sa 
vyplatí v jednej splátke po tom, ako 
členský štát uspokojivo splní príslušné 
čiastkové ciele a zámery určené 
v súvislosti s implementáciou balíka;
b) opis reforiem a investičných 
projektov a suma odhadovaných 
celkových nákladov na balík;
c) obdobie implementácie balíka 
nasledovne:
i) pokiaľ ide o ukončenie investície – 
investičné obdobie, do konca ktorého sa 
musí investičný projekt zrealizovať, sa 
skončí najneskôr sedem rokov od prijatia 
rozhodnutia;
ii) pokiaľ ide o dokončenie reforiem – 
obdobie, do konca ktorého sa musia 
reformy vykonať, sa skončí najneskôr 
štyri roky od prijatia rozhodnutia.
d) podrobné mechanizmy 
a harmonogram vykonávania reformného 
a investičného balíka a podávania správ 
o ňom dotknutým členským štátom 
v rámci procesu európskeho semestra;
e) relevantné ukazovatele týkajúce sa 
plnenia čiastkových cieľov a zámerov; a
f) opatrenia, akými sa Komisii 
poskytne prístup k príslušným údajom 
podkladovým údajom.
4. Ak Komisia vydá záporné 
posúdenie návrhu na balík, oznámi toto 
riadne odôvodnené posúdenie do štyroch 
mesiacov od predloženia návrhu členským 
štátom.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 7 k (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7k
Vnútroštátne spolufinancovanie a 

modulácia
1. Členské štáty spolufinancujú 
najmenej 25 % odhadovaných celkových 
investičných nákladov na balík uvedených 
v článku 7h ods. 3.
2. Ak členský štát v čase predloženia 
svojho návrhu na balík alebo zmeneného 
balíka v súlade s článkom 7h tohto 
nariadenia čelí prudkému hospodárskemu 
poklesu, ako sa stanovuje v súlade s 
článkom 6 nariadenia (EÚ)..../.... 
[nariadenie o rámci riadenia 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť eurozóny 
navrhnuté v COM(2019)0354], využíva 
zníženie vnútroštátneho 
spolufinancovania o polovicu v rámci 
rozpočtového nástroja vo vzťahu ku 
konkrétnej etape alebo výzve uvedenej v 
článku 7h.
3. Komisia prijme rozhodnutie o 
znížení vnútroštátneho spolufinancovania 
do troch mesiacov od doručenia žiadosti 
členského štátu. V rozhodnutí sa uvedú 
dôvody, ktoré odôvodňujú zníženie 
vnútroštátneho spolufinancovania o 
polovicu.
4. Rozhodnutie o znížení 
vnútroštátneho spolufinancovania 
uvedeného v odseku 3 tohto článku sa 
uplatňuje na konkrétnu etapu alebo výzvu 
uvedenú v článku 7f, ktoré nastanú po 
dátume vydania rozhodnutia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 7 l (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7l
Zmena balíka členského štátu

1. Ak členský štát už – čiastočne, 
alebo úplne – nemôže plniť balík vrátane 
príslušných čiastkových cieľov a zámerov, 
a to z dôvodu objektívnych okolností 
vrátane výnimočných okolností, ktoré 
predstavuje krízová situácia postihujúca 
konkrétny členský štát alebo Úniu ako 
celok a ktoré si vyžadujú núdzovú reakciu 
členského štátu alebo si vyžadujú 
zvládnutie rozsiahlych otrasov, alebo ak 
členský štát čelí prudkému 
hospodárskemu poklesu vymedzenému v 
nariadení (EÚ)..../.... [nariadenie o rámci 
riadenia rozpočtového nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť v 
eurozóne navrhnuté v COM(2019)0354], 
príslušný členský štát môže Komisii 
predložiť odôvodnenú žiadosť, aby 
zmenila alebo nahradila rozhodnutie 
uvedené v článku 7j ods. 1 tohto 
nariadenia. Na tento účel môže členský 
štát navrhnúť zmenený alebo nový balík.
2. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, odôvodňujú zmenu príslušného 
balíka, Komisia posúdi zmenený alebo 
nový balík v súlade s článkom 7i a prijme 
nové rozhodnutie v súlade s článkom 7j do 
štyroch mesiacov od oficiálneho 
predloženia žiadosti.
3. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, neodôvodňujú zmenu príslušného 
balíka, zamietne žiadosť do štyroch 
mesiacov od jej oficiálneho predloženia po 
tom, ako dotknutému členskému štátu 
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poskytla príležitosť predložiť pripomienky 
v lehote jedného mesiaca od oznámenia 
záverov Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 7 m (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7m
Pravidlá pre platby, pozastavenie 
a zrušenie finančných príspevkov

1. Rozhodnutie Komisie uvedené 
v článku 7j ods. 1 tohto nariadenia 
predstavuje individuálny právny záväzok 
v zmysle nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, ktorý sa môže zakladať na 
globálnych záväzkoch. Rozpočtové 
záväzky sa môžu rozdeliť na ročné 
čiastkové platby rozložené na viacero 
rokov.
2. Popri článku 12 ods. 4 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa nevyužité 
viazané rozpočtové prostriedky podľa 
tohto nariadenia automaticky prenášajú a 
môžu sa viazať do 31. decembra 2027. 
Prenesená suma sa musí použiť 
v nasledujúcom rozpočtovom roku ako 
prvá.
3. Platba finančných príspevkov 
dotknutému členskému štátu podľa tohto 
článku sa uskutoční v súlade 
s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti 
od dostupných finančných prostriedkov.
4. Po splnení čiastkových cieľov a 
zámerov stanovených v rozhodnutí 
uvedenom v článku 7j ods. 1 dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o platbu finančného 
príspevku. Komisia do dvoch mesiacov od 
doručenia žiadosti posúdi, či boli 
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uspokojivo splnené príslušné čiastkové 
ciele a zámery stanovené v rozhodnutí 
uvedenom v článku 7j ods. 1. Na tento 
účel môžu Komisii pomáhať príslušní 
odborníci.
Ak Komisia vydá kladné posúdenie, 
vyplatenie finančného príspevku sa 
uskutoční v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách.
5. Ak Komisia na základe posúdenia 
uvedeného v odseku 4 dospeje k záveru, že 
čiastkové ciele a zámery stanovené 
v rozhodnutí uvedenom v článku 7j ods. 1 
neboli uspokojivo splnené, pozastaví sa 
platba celého finančného príspevku alebo 
jeho časti. Dotknutý členský štát môže 
predložiť pripomienky do jedného 
mesiaca od oznámenia posúdenia 
Komisie. 
Pozastavenie sa zruší, ak členský štát 
prijme potrebné opatrenia na 
zabezpečenie uspokojivého splnenia 
čiastkových cieľov a zámerov uvedených 
v článku 7j ods. 1.
6. Odchylne od článku 116 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
platobná lehota začína plynúť odo dňa 
oznámenia kladného výsledku 
dotknutému členskému štátu podľa 
odseku 4 druhého pododseku alebo odo 
dňa oznámenia zrušenia pozastavenia 
podľa odseku 5 druhého pododseku.
7. Ak dotknutý členský štát neprijme 
potrebné opatrenia v lehote šiestich 
mesiacov od pozastavenia, Komisia zruší 
sumu finančného príspevku podľa článku 
14 ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách po tom, ako dotknutému 
členskému štátu poskytla príležitosť 
predložiť pripomienky do dvoch mesiacov 
od oznámenia jej záverov.
8. Ak dotknutý členský štát do 18 
mesiacov odo dňa prijatia rozhodnutia 
uvedeného v článku 7j ods. 1 tohto 
nariadenia nedosiahol žiaden hmatateľný 
pokrok v súvislosti so žiadnym príslušným 
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čiastkovým cieľom a zámerom, Komisia 
sumu finančného príspevku zruší podľa 
článku 14 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.
Komisia prijme rozhodnutie o zrušení 
finančného príspevku po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
možnosť predložiť pripomienky v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom 
oznámila posúdenie, že v súvislosti so 
žiadnym príslušným čiastkovým cieľom 
a zámerom sa nedosiahol hmatateľný 
pokrok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 7 n (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7n
Podávanie správ členskými štátmi v rámci 

európskeho semestra
Bez toho, aby bol dotknutý článok 7j ods. 
3 písm. d) tohto nariadenia, dotknuté 
členské štáty v rámci procesu európskeho 
semestra pravidelne podávajú správy 
o pokroku dosiahnutom pri plnení 
balíkov. Ako nástroj na podávanie správ o 
pokroku pri plnení balíkov použijú 
členské štáty na tento účel proces 
európskeho semestra. Podrobné 
podmienky a harmonogram podávania 
správ vrátane opatrení, akými sa Komisii 
poskytne prístup k relevantným 
podkladovým údajom, sa stanovia 
v rozhodnutí uvedenom v článku 7j ods. 1 
tohto nariadenia. Ak dotknutý členský štát 
vykonáva program makroekonomických 
úprav uvedený v článku 7 nariadenia 
(EÚ) č. 472/2013, príslušné podávanie 
správ sa uskutoční v tomto kontexte a v 
súlade s pravidlami stanovenými v 
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nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 7 o (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7o
Informácie pre Európsky parlament 
a Radu a komunikácia o balíkoch 

členských štátov
1. Komisia bez zbytočného odkladu 
postúpi balíky prijaté v súlade s článkom 
7j Európskemu parlamentu a Rade. 
Dotknutý členský štát môže požiadať 
Komisiu, aby odstránila citlivé alebo 
dôverné informácie, ktorých zverejnenie 
by ohrozilo verejné záujmy tohto 
členského štátu.
2. Komisia môže vykonávať 
komunikačné činnosti na zabezpečenie 
zviditeľnenia financovania Únie 
poskytovaného na finančnú podporu 
plánovanú v príslušnom balíku, a to aj 
prostredníctvom spoločných 
komunikačných činností s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi dotknutého 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Kapitola 2 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj na podporu reforiem Nástroj pre konvergenciu a reformy
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s cieľmi stanovenými v článku 4 
písm. a) a článku 5 ods. 2 písm. a) 
štrukturálnymi reformami oprávnenými na 
financovanie v rámci programu sú 
štrukturálne reformy zamerané na riešenie 
problémov identifikovaných v kontexte 
európskeho semestra pre koordináciu 
hospodárskych politík.

V súlade s cieľmi stanovenými v článku 4 
a článku 5 štrukturálnymi reformami 
oprávnenými na financovanie v rámci 
programu sú štrukturálne reformy 
zamerané na riešenie problémov a priorít 
identifikovaných v kontexte európskeho 
semestra pre koordináciu hospodárskych 
politík, alebo v súvislosti s vykonávaním 
programov makroekonomických úprav, 
ktoré sú relevantné pre prípravu na 
členstvo v eurozóne alebo ktoré súvisia s 
vykonávaním práva Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8a
Dodatočný rozpočet

1. Okrem finančného krytia 
stanoveného v článku 7 ods. 2 sa môže 
nástroj pre konvergenciu a reformy 
financovať z dodatočných príspevkov 
členských štátov alebo spoločnými 
dlhopismi, ktoré sa môžu financovať z 
nových vlastných zdrojov Únie. Tieto 
dodatočné finančné prostriedky sa použijú 
podľa pravidiel a na účel nástroja pre 
konvergenciu a reformy. Popri prípadoch 
uvedených v článku 21 ods. 2 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách aj 
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tieto dodatočné príspevky predstavujú 
vonkajšie pripísané príjmy. Na tieto 
dodatočné príspevky sa uplatňuje článok 
22 ods. 2 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. 
2. Dodatočné príspevky členských 
štátov alebo zo spoločných dlhopisov 
financovaných z vlastných zdrojov Únie, 
ako sa uvádza v odseku 1, sa použijú v 
súlade s pravidlami tohto nariadenia. 
Komisia v súlade s článkom 10 na tento 
účel v rámci každej relevantnej etapy 
organizuje samostatné ročné výzvy na 
pridelenie dodatočných príspevkov, ktoré 
by sa mali poskytnúť dotknutým členským 
štátom v každej etape a v každej výzve.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 8 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 8b
Oprávnené členské štáty

Nástroj pre konvergenciu a reformy je k 
dispozícii pre členské štáty, ktorých 
menou nie je euro, ktoré podnikli 
konkrétne kroky smerom k pristúpeniu k 
eurozóne a ktoré neinformovali Komisiu o 
zámere zúčastniť sa na rozpočtovom 
nástroji pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť v súlade s 
článkom 7a ods. 3. Na tento účel by 
„konkrétnymi krokmi“ mal byť oficiálny 
list vlády dotknutého členského štátu 
adresovaný Komisii, v ktorom sa uvádza 
jasný záväzok vstúpiť do eurozóny 
v primeranom a vymedzenom časovom 
rámci, a predloženie – po konzultácii 
s Komisiou – dôveryhodného časovo 
záväzného plánu implementácie 
konkrétnych prípravných opatrení na 
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úspešné členstvo v eurozóne vrátane 
krokov na zaistenie plného zosúladenia 
jeho vnútroštátnych právnych predpisov 
s požiadavkami vyplývajúcimi z práva 
Únie (vrátane bankovej únie).
Ak členský štát nepreukáže konkrétne 
kroky smerujúce k pristúpeniu k eurozóne 
a neinformuje Komisiu o svojom úmysle 
zúčastniť sa na rozpočtovom nástroji pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť 
uvedenom v článku 7a ods. 3, potom sa 
finančný príspevok prerozdelí medzi 
ostatné členské štáty, ktoré sa zúčastňujú 
na nástroji pre konvergenciu a reformy v 
súlade s článkom 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prílohe I sa stanovuje maximálny 
finančný príspevok, ktorý je pre každý 
členský štát k dispozícii z celkového 
finančného krytia nástroja na realizáciu 
reforiem uvedeného v článku 7 ods. 2 
písm. a). Tento maximálny finančný 
príspevok sa vypočíta pre každý členský 
štát pomocou kritérií a metodiky 
stanovených v uvedenej prílohe, a to na 
základe počtu obyvateľov každého 
členského štátu. Tento maximálny finančný 
príspevok je k dispozícii na pridelenie, 
sčasti alebo v plnej výške, každému 
členskému štátu v každej etape a výzve 
procesu prideľovania uvedeného v článku 
10.

V prílohe I sa stanovuje maximálny 
finančný príspevok, ktorý je pre každý 
členský štát k dispozícii z celkového 
finančného krytia nástroja pre 
konvergenciu a reformy uvedeného 
v článku 7 ods. 2 písm. a). Tento 
maximálny finančný príspevok sa vypočíta 
pre každý členský štát pomocou kritérií 
a metodiky stanovených v uvedenej 
prílohe, a to na základe počtu obyvateľov a 
inverzného hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa každého členského 
štátu. Tento maximálny finančný príspevok 
je k dispozícii na pridelenie, sčasti alebo 
v plnej výške, každému členskému štátu 
v každej etape a výzve procesu 
prideľovania uvedeného v článku 10.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na obdobie 20 mesiacov odo dňa 
začatia uplatňovania tohto nariadenia dá 
Komisia k dispozícii na pridelenie sumu 
11 000 000 000 EUR, čo predstavuje 50 % 
celkového finančného krytia uvedeného 
v článku 7 ods. 2 písm. a). Každý členský 
štát môže navrhnúť, aby mu bola pridelená 
suma až do plnej výšky maximálneho 
finančného príspevku uvedeného v článku 
9, na účely plnenia reformných záväzkov 
v súlade s článkom 11.

2. Do ... [36 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
dá Komisia k dispozícii na pridelenie 50 % 
celkového finančného krytia uvedeného 
v článku 7 ods. 2 písm. a). Každý členský 
štát môže navrhnúť, aby mu bola pridelená 
suma až do plnej výšky maximálneho 
finančného príspevku uvedeného v článku 
9, na účely plnenia reformných záväzkov 
v súlade s článkom 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na obdobie, ktoré sa začne po 
skončení obdobia uvedeného v odseku 2, 
dá Komisia k dispozícii na pridelenie 
sumu 11 000 000 000 EUR, čo 
predstavuje zostávajúcich 50 % celkového 
finančného krytia nástroja na realizáciu 
reforiem uvedeného v článku 7 ods. 2 
písm. a), spolu so sumou, ktorá sa 
nepridelila v súlade s odsekom 2, na 
základe výziev organizovaných 
a uverejnených v rámci nástroja na 
realizáciu reforiem. V rámci prvej výzvy 
sa pridelí suma 11 000 000 000 EUR.

3. Medzi ... [36 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
a ... [72 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia], dá Komisia 
k dispozícii na pridelenie 50 % celkového 
finančného krytia uvedeného v článku 7 
ods. 2, spolu so sumou, ktorá sa nepridelila 
v súlade s odsekom 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
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Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa po prvej výzve uvedenej 
v odseku 3 celkové finančné krytie 
uvedené v článku 7 ods. 2 písm. a), ktoré 
je k dispozícii, nepridelilo v plnej výške 
podľa odsekov 2 a 3, Komisia zorganizuje 
ďalšie výzvy. Na tento účel prijme 
a uverejní orientačný harmonogram 
ďalších výziev, ktoré sa majú v danom 
období zorganizovať, a pri každej výzve 
uvedie zostávajúcu sumu z celkového 
finančného krytia uvedeného v článku 7 
ods. 2 písm. a).

4. Od... [72 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia], Komisia dá k dispozícii na 
pridelenie sumu, ktorá nebola pridelená v 
súlade s odsekom 3 tohto článku na 
základe pravidelných výziev vyhlásených a 
zverejnených v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy a v súlade s 
harmonogramom európskeho semestra. 
Na tento účel prijme a uverejní orientačný 
harmonogram ďalších výziev, ktoré sa 
majú v danom období zorganizovať, a pri 
každej výzve uvedie zostávajúcu sumu 
z celkového finančného krytia uvedeného 
v článku 7 ods. 2 písm. a).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o podporu z nástroja na realizáciu 
reforiem, predloží návrh reformných 
záväzkov Komisii. V uvedenom návrhu sa 
stanoví podrobný súbor opatrení na 
implementáciu štrukturálnych reforiem 
v nadväznosti na problémy identifikované 
v procese európskeho semestra a zahrnú sa 
doň čiastkové ciele, zámery 
a harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia maximálne troch rokov.

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o podporu z nástroja pre konvergenciu a 
reformy, predloží návrh reformných 
záväzkov Komisii. V uvedenom návrhu sa 
stanoví podrobný súbor opatrení na 
implementáciu štrukturálnych reforiem 
v nadväznosti na problémy identifikované 
v procese európskeho semestra a zahrnú sa 
doň čiastkové ciele, zámery 
a harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia maximálne siedmich rokov. 
V záujme toho, aby si vykonávané reformy 
získali širokú podporu, členské štáty, ktoré 
chcú využívať tento program, v rámci 
procesu vypracúvania návrhu na balíky 
konzultujú s príslušnými 
zainteresovanými stranami, ako sú 
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miestne a regionálne orgány, hospodárski 
a sociálni partneri a občianska 
spoločnosť – a to v súlade s príslušnými 
ustanoveniami delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 240/2014 – ako aj s 
národnými parlamentmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dotknutý členský štát predloží 
návrh reformných záväzkov spolu so 
svojím národným programom reforiem vo 
forme samostatnej prílohy. Táto 
samostatná príloha sa môže predložiť spolu 
s národným programom reforiem alebo 
v inom čase.

2. Dotknutý členský štát predloží 
návrh reformných záväzkov spolu so 
svojím národným programom reforiem vo 
forme samostatnej prílohy. Táto 
samostatná príloha sa môže predložiť spolu 
s národným programom reforiem alebo v v 
osobitnom harmonograme, ktorý prijala 
Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povaha a význam navrhnutých 
štrukturálnych reforiem v kontexte 
problémov identifikovaných v rámci 
európskeho semestra;

a) vysvetlenie navrhnutých 
štrukturálnych reforiem v kontexte 
problémov a priorít identifikovaných 
v rámci európskeho semestra alebo v 
kontexte programu makroekonomických 
úprav a iných príslušných činností 
týkajúcich sa vykonávania práva Únie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) odôvodnenie súdržnosti balíka vo 
všetkých oblastiach politiky, v ktorých sa 
majú opatrenia vykonávať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) odôvodnenie prínosu reformného 
záväzku k príprave na prijatie eura;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) očakávané hospodárske a sociálne 
vplyvy reformy v dotknutom členskom 
štáte a, ak je to možné, aj účinky 
presahovania do iných členských štátov;

b) očakávané hospodárske, sociálne a 
prípadne environmentálne vplyvy 
reforiem v dotknutom členskom štáte 
vrátane vplyvov na hodnotiacu tabuľku 
európskeho semestra (hlavné a pomocné 
ukazovatele) a na sociálny prehľad 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné;

c) sprievodné opatrenia potrebné 
najmä na zmiernenie zistených 
negatívnych environmentálnych, 
hospodárskych a sociálnych vplyvov a 
prínos k posilneniu súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) odhadované celkové náklady na 
predložený balík, podporené príslušným 
odôvodnením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) plánované reformy, súvisiace 
obdobie reformy a analýza nákladov a 
prínosov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno d a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) čiastkové ciele, zámery a 
harmonogram realizácie reforiem počas 
obdobia najviac siedmich rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vnútorné mechanizmy na účinné 
plnenie reformných záväzkov dotknutým 
členským štátom vrátane čiastkových 
cieľov a zámerov, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov a

e) mechanizmy na účinné plnenie 
reformných záväzkov dotknutým členským 
štátom vrátane čiastkových cieľov 
a zámerov, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V kontexte snáh o prípravu 
kvalitných návrhov reformných záväzkov 
môže Komisia zorganizovať partnerské 
poradenstvo, aby žiadajúcim členským 
štátom umožnila využiť skúsenosti iných 
členských štátov.

4. V kontexte snáh o prípravu 
kvalitných návrhov reformných záväzkov 
môže Komisia na žiadosť dotknutého 
členského štátu zorganizovať partnerské 
poradenstvo, aby žiadajúcim členským 
štátom umožnila využiť skúsenosti iných 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
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Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisia pri posudzovaní návrhu 
reformných záväzkov koná v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia môže predložiť pripomienky 
alebo požiadať o dodatočné informácie. 
Dotknutý členský štát poskytne 
požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže návrh pred jeho 
oficiálnym predložením upraviť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Pri posudzovaní návrhu 
reformných záväzkov a pri stanovovaní 
sumy, ktorá sa má prideliť dotknutému 
členskému štátu, Komisia zohľadní 
odôvodnenie a prvky poskytnuté 
dotknutým členským štátom, ako sa 
uvádza v odseku 3, a akékoľvek ďalšie 
relevantné informácie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Komisia posúdi povahu a význam 
návrhu reformných záväzkov a na tento 
účel zohľadní tieto kritériá:

vypúšťa sa
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a) či reformné záväzky:
(i). podľa očakávaní budú účinne riešiť 
problémy identifikované v kontexte 
európskeho semestra, konkrétne:
– v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a 
iných príslušných dokumentoch 
európskeho semestra, ktoré oficiálne 
prijala Komisia, alebo alebo
– prípadne v rámci postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/201130 ;
(ii). predstavujú komplexný balík 
reforiem;
(iii). podľa očakávaní posilnia výkonnosť 
a odolnosť hospodárstva dotknutého 
členského štátu;
(iv). podľa očakávaní vďaka svojej 
implementácii budú viesť k dosiahnutiu 
trvalého účinku v danom členskom štáte, 
prípadne v podobe posilnenia 
inštitucionálnych a administratívnych 
kapacít dotknutého členského štátu a
b) či vnútorné mechanizmy, ktoré 
navrhli členské štáty, podľa očakávaní 
zabezpečia účinné splnenie reformných 
záväzkov počas obdobia maximálne troch 
rokov vrátane navrhovaných čiastkových 
cieľov a zámerov a súvisiacich 
ukazovateľov.
Kritériá posudzovania uvedené v tomto 
odseku sa uplatňujú v súlade 
s usmerneniami stanovenými v prílohe II.
_________________
30 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1176/2011 zo 
16. novembra 2011 o prevencii a náprave 
makroekonomických nerovnováh (Ú. v. 
EÚ L 306, 23.11.2011, s. 25).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 123

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Komisii na účely posúdenia 
návrhov reformných záväzkov 
predložených členskými štátmi môžu 
pomáhať experti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výbor pre hospodársku politiku 
zriadený rozhodnutím Rady 2000/604/ES 
o zložení a stanovách Výboru pre 
hospodársku politiku31 môže poskytnúť 
svoje stanovisko k návrhom reformných 
záväzkov, ktoré predložili členské štáty.

vypúšťa sa

_________________
31 Rozhodnutie Rady z 29. septembra 2000 
o zložení a stanovách Výboru pre 
hospodársku politiku (2000/604/ES) (Ú. v. 
ES L 257, 11.10.2000, s. 28 – 31).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a
Posúdenie Komisie
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1. Komisia pri posudzovaní návrhu 
reformných záväzkov koná v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia môže predložiť pripomienky 
alebo požiadať o dodatočné relevantné 
informácie. Dotknutý členský štát 
poskytne požadované dodatočné 
informácie a v prípade potreby môže 
návrh pred jeho oficiálnym predložením 
upraviť.
2. Pri posudzovaní návrhu 
reformných záväzkov a pri stanovovaní 
sumy, ktorá sa má prideliť dotknutému 
členskému štátu, Komisia zohľadní 
odôvodnenie a prvky poskytnuté 
dotknutým členským štátom, ako sa 
uvádza v článku 11 ods. 3, ako 
aj akékoľvek ďalšie relevantné 
informácie.
3. Komisia posúdi reformný záväzok 
na základe týchto kritérií:
a) účinnosť:
i) či sa očakáva, že návrh na balík prispeje 
k príprave na prijatie eura a bude mať v 
čistom vyjadrení pozitívny a trvalý vplyv 
na príslušný členský štát, aby dosiahol 
ciele uvedené v článkoch 4 a 5, pričom 
zohľadní sprievodné opatrenia;
ii) či sa očakáva, že návrh na balík bude 
mať trvalý hospodársky, sociálny a v 
prípade potreby environmentálny vplyv v 
príslušnom členskom štáte, a to aj v 
hodnotiacej tabuľke európskeho semestra 
(hlavné a pomocné ukazovatele) a v 
sociálnom prehľade Európskeho piliera 
sociálnych práv a na účinnosť 
sprievodných opatrení plánovaných na 
zmiernenie zistených negatívnych 
environmentálnych, hospodárskych a 
sociálnych vplyvov;
iii) či sa očakáva, že mechanizmy, ktoré 
navrhli dotknuté členské štáty, zabezpečia 
účinnú implementáciu reformného 
záväzku vrátane dosiahnutia 
navrhovaných čiastkových cieľov 
a zámerov a zavedenie súvisiacich 
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ukazovateľov;
iv) či sa od návrhu na balík očakáva, že 
počas vykonávacieho obdobia účinne 
prispeje ku konvergencii členského štátu a 
k posilneniu súdržnosti;
b) efektívnosť:
i) či je odôvodnenie poskytnuté členským 
štátom a týkajúce sa výšky odhadovaných 
celkových nákladov na predložený návrh 
na balík primerané a prijateľné;
ii) či sú plánovaný reformný záväzok, 
súvisiace obdobie reformy a podrobná 
analýza nákladov a prínosov primerané a 
prijateľné;
c) súdržnosť:
i) či je návrh na balík súdržný vo všetkých 
oblastiach politiky, v ktorých sa opatrenia 
budú vykonávať;
ii) či je návrh na balík v súlade so 
záväzkami Únie a členských štátov 
uvedenými v článku 8;
d) relevantnosť:
i) či je návrh na balík v súlade so 
štrukturálnymi výzvami a prioritami 
zistenými v kontexte európskeho semestra 
alebo v kontexte programu 
makroekonomických úprav;
ii) či je návrh na balík v súlade s inými 
relevantnými činnosťami týkajúcimi sa 
vykonávania práva Únie;
iii) či návrh prispieva k príprave na 
pristúpenie dotknutého členského štátu k 
eurozóne;
Kritériá posudzovania uvedené v tomto 
odseku sa uplatňujú v súlade 
s usmerneniami stanovenými v prílohe II.
4. Komisii na účely posúdenia 
návrhov reformných záväzkov 
predložených členskými štátmi môžu 
pomáhať experti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 126

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia prijme rozhodnutie do štyroch 
mesiacov od oficiálneho predloženia 
návrhu členským štátom prostredníctvom 
vykonávacieho aktu. Ak Komisia vydá 
kladné posúdenie návrhu reformných 
záväzkov, ktorý predložil členský štát, 
v uvedenom rozhodnutí sa stanovia 
reformné záväzky, ktoré má členský štát 
splniť, vrátane čiastkových cieľov 
a zámerov a finančného príspevku 
prideleného v súlade s článkom 10.

Komisia prijme rozhodnutie do štyroch 
mesiacov od oficiálneho predloženia 
návrhu členským štátom, a to 
prostredníctvom delegovaného aktu 
v súlade s článkom 36a. Ak Komisia vydá 
kladné posúdenie návrhu reformných 
záväzkov, ktorý predložil členský štát, 
v uvedenom rozhodnutí sa stanovia 
reformné záväzky, ktoré má členský štát 
splniť, vrátane čiastkových cieľov 
a zámerov a finančného príspevku 
prideleného v súlade s článkom 10. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Finančný príspevok uvedený 
v odseku 1 sa stanoví s ohľadom na 
povahu a význam reforiem navrhnutých 
dotknutým členským štátom, ako sa 
posúdili na základe kritérií stanovených 
v článku 11 ods. 7, a to na základe 
usmernení stanovených v prílohe II 
a v súlade s týmito kritériami:

2. Výška finančného príspevku na 
reformné záväzky, ktoré spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 11a, sa stanovuje 
takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh nariadenia
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Článok 12 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ak návrh reformných záväzkov, 
ktorý predložil dotknutý členský štát, 
spĺňa kritériá stanovené v článku 11 ods. 
7 v plnej miere, reformné záväzky sa 
považujú za „zásadné“ a dotknutému 
členskému štátu sa pridelí celá suma 
maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 9;

a) ak sa výška odhadovaných 
celkových nákladov na návrh reformných 
záväzkov rovná alebo je vyššia ako 
maximálny finančný príspevok pre 
členský štát uvedený v článku 9, finančný 
príspevok pridelený príslušnému 
členskému štátu sa rovná celkovej sume 
maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 9;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak návrh reformných záväzkov, 
ktorý predložil dotknutý členský štát, 
spĺňa kritériá stanovené v článku 11 ods. 
7 uspokojivo, reformné záväzky sa 
považujú za „významné“ a dotknutému 
členskému štátu sa pridelí polovica 
maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 9; a

b) ak je výška odhadovaných 
celkových nákladov na návrh reformných 
záväzkov nižšia ako maximálny finančný 
príspevok pre daný členský štát uvedený v 
článku 9, finančný príspevok pridelený 
členskému štátu sa rovná sume 
odhadovaných celkových nákladov na 
návrh reformných záväzkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) ak návrh reformných záväzkov, 
ktorý predložil dotknutý členský štát, 
nespĺňa uspokojivo kritériá stanovené 
v článku 11 ods. 7, dotknutému členskému 

c) ak návrh reformných záväzkov 
nespĺňa kritériá stanovené v článku 11a, 
dotknutému členskému štátu sa nepridelí 
žiaden finančný príspevok. V súlade s 
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štátu sa nepridelí žiaden finančný 
príspevok.

článkom 19 ods. 2 písm. d) môže dotknutý 
členský štát požiadať o technickú podporu 
s cieľom umožniť lepšiu prípravu návrhu 
v nasledujúcich cykloch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutím uvedeným v odseku 1 sa 
stanoví finančný príspevok, ktorý sa 
vyplatí v jednej splátke po tom, ako 
členský štát uspokojivo splní všetky 
čiastkové ciele a zámery určené 
v súvislosti s plnením každého 
reformného záväzku.

Rozhodnutím uvedeným v odseku 1 sa tiež 
stanoví:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutí sa stanoví obdobie na 
splnenie reformných záväzkov, ktorého 
dĺžka nepresiahne tri roky odo dňa 
prijatia rozhodnutia. Stanovia sa v ňom 
tiež: podrobné mechanizmy 
a harmonogram plnenia reformných 
záväzkov a podávania správ o ich plnení 
dotknutým členským štátom v rámci 
procesu európskeho semestra; relevantné 
ukazovatele týkajúce sa plnenia 
čiastkových cieľov a zámerov; a spôsob, 
akým sa Komisii poskytne prístup 
k relevantným podkladovým údajom.

a)  finančný príspevok, ktorý sa 
vyplatí v jednej splátke po tom, ako 
členský štát uspokojivo splní príslušné 
čiastkové ciele a zámery určené 
v súvislosti s implementáciou reformných 
záväzkov;
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b) opis reforiem a investičných 
projektov a suma odhadovaných 
celkových nákladov na reformné záväzky;
c) obdobie na splnenie reformných 
záväzkov, čiže, pokiaľ ide o dokončenie 
reforiem, obdobie, do konca ktorého sa 
musia reformy vykonať, sa skončí 
najneskôr sedem rokov od prijatia 
rozhodnutia;
d) podrobné mechanizmy 
a harmonogram plnenia reformného 
záväzku a podávania správ o ich plnení 
dotknutým členským štátom v rámci 
procesu európskeho semestra;
e) relevantné ukazovatele týkajúce sa 
plnenia čiastkových cieľov a zámerov; a
f) opatrenia, akými sa Komisii 
poskytne prístup k relevantným 
podkladovým údajom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak už dotknutý členský štát 
nemôže reformné záväzky vrátane 
príslušných čiastkových cieľov a zámerov, 
či už sčasti alebo ako celok, dosiahnuť 
z dôvodu objektívnych okolností, môže 
Komisii predložiť odôvodnenú žiadosť 
o zmenu alebo nahradenie rozhodnutia 
uvedeného v článku 12 ods. 1. Na tento 
účel môže členský štát navrhnúť zmenený 
súbor alebo nový súbor reformných 
záväzkov.

1. Ak členský štát už – čiastočne, 
alebo úplne – nemôže plniť reformné 
záväzky vrátane príslušných čiastkových 
cieľov a zámerov, a to z dôvodu 
objektívnych okolností vrátane 
výnimočných okolností, ktoré predstavuje 
krízová situácia postihujúca tento členský 
štát alebo Úniu ako celok a ktoré si 
vyžadujú núdzovú reakciu tohto 
členského štátu alebo si vyžadujú 
zvládnutie rozsiahlych otrasov, členský 
štát môže Komisii predložiť odôvodnenú 
žiadosť, aby zmenila rozhodnutie uvedené 
v článku 12 ods. 1. Na tento účel môže 
členský štát navrhnúť zmenený súbor 
reformných záväzkov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 
3 druhý pododsek, dotknutý členský štát 
v rámci procesu európskeho semestra 
pravidelne podáva správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení reformných 
záväzkov. Na tento účel sa členské štáty 
vyzývajú, aby používali obsah národných 
programov reforiem ako nástroj na 
podávanie správ o pokroku smerom 
k dokončeniu reforiem. Podrobné 
podmienky a harmonogram podávania 
správ vrátane spôsobu, akým sa Komisii 
poskytne prístup k relevantným 
podkladovým údajom, sa stanovia 
v rozhodnutí uvedenom v článku 12 ods. 1.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 
3, dotknutý členský štát v rámci procesu 
európskeho semestra pravidelne podáva 
správy o pokroku dosiahnutom pri plnení 
reformných záväzkov. Na tento účel 
členské štáty používajú obsah národných 
programov reforiem ako nástroj na 
podávanie správ o pokroku smerom k 
dokončeniu reforiem. Podrobné podmienky 
a harmonogram podávania správ vrátane 
spôsobu, akým sa Komisii poskytne prístup 
k relevantným podkladovým údajom, sa 
stanovia v rozhodnutí uvedenom v článku 
12 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančný príspevok poskytovaný 
členskému štátu v rámci nástroja na 
realizáciu reforiem má formu 
financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, uvedeného v článku 125 ods. 1 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách; riadi sa v súlade s pravidlami 
priameho riadenia stanovenými 
v uvedenom nariadení a nevyžaduje sa pri 
ňom spolufinancovanie zo strany 
členských štátov.

1. Finančný príspevok poskytovaný 
členskému štátu v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy má formu 
financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, uvedeného v článku 125 ods. 1 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách; riadi sa v súlade s pravidlami 
priameho riadenia stanovenými 
v uvedenom nariadení a nevyžaduje sa pri 
ňom spolufinancovanie zo strany 
členských štátov.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Popri článku 12 ods. 4 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách sa nevyužité 
viazané rozpočtové prostriedky podľa 
tohto nariadenia automaticky prenášajú a 
môžu sa viazať do 31. decembra 2027. 
Prenesená suma sa musí použiť 
v nasledujúcom rozpočtovom roku ako 
prvá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh nariadenia
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16 vypúšťa sa
Trvácnosť reforiem

1. Členský štát vráti Komisii každý 
finančný príspevok, ktorý mu bol 
vyplatený podľa článku 15 v súvislosti 
s reformným záväzkom, ak sa v priebehu 
piatich rokov od platby v dotknutom 
členskom štáte výrazne zmenili 
podmienky, ktoré umožnili uskutočnenie 
uvedených platieb.
2. Výraznú zmenu podmienok, ktoré 
umožnili uskutočnenie platby, predstavujú 
tieto prípady:
a) prvky, ktoré viedli k splneniu 
reformných záväzkov, boli zrušené alebo
b) prvky, ktoré viedli k splneniu 
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reformných záväzkov, boli výrazne 
zmenené inými opatreniami.
3. Komisia prijme rozhodnutie 
o vrátení finančných prostriedkov po tom, 
ako dotknutému členskému štátu poskytne 
možnosť predložiť pripomienky v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
svojich záverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dotknutý členský štát udelí svoj 
súhlas, Komisia môže vykonávať 
komunikačné činnosti na zabezpečenie 
zviditeľnenia financovania Únie 
poskytovaného na finančnú podporu 
v rámci balíka reformných záväzkov.

2. Ak dotknutý členský štát udelí svoj 
súhlas, Komisia môže vykonávať 
komunikačné činnosti na zabezpečenie 
zviditeľnenia financovania Únie 
poskytovaného na finančnú podporu 
v rámci balíka reformných záväzkov, a to 
aj prostredníctvom spoločných 
komunikačných činností s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) komunikačné projekty zamerané na 
učenie, spoluprácu, zvyšovanie 
informovanosti, činnosti zamerané na 
šírenie informácií a výmenu osvedčených 
postupov; organizácia kampaní na 
zvyšovanie informovanosti a informačných 
kampaní, ako aj mediálnych kampaní 
a podujatí vrátane korporátnej komunikácie 

h) komunikačné projekty zamerané na 
učenie, spoluprácu, zvyšovanie 
informovanosti, činnosti zamerané na 
šírenie informácií a výmenu osvedčených 
postupov, a to aj prostredníctvom 
technických študijných návštev v 
členských štátoch, ktoré vykonali podobné 
reformy; organizácia kampaní na 
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a prípadnej komunikácie prostredníctvom 
sociálnych sietí; a

zvyšovanie informovanosti a informačných 
kampaní, ako aj mediálnych kampaní 
a podujatí vrátane korporátnej komunikácie 
a prípadnej komunikácie prostredníctvom 
sociálnych sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) zostavovanie a uverejňovanie 
materiálov určených na šírenie informácií a 
výsledkov programu, a to aj 
prostredníctvom vývoja, prevádzky 
a údržby systémov a nástrojov 
využívajúcich informačné a komunikačné 
technológie.

i) zostavovanie a uverejňovanie 
materiálov určených na šírenie informácií a 
výsledkov programu, a to aj 
prostredníctvom vývoja, prevádzky 
a údržby systémov a nástrojov 
využívajúcich informačné a komunikačné 
technológie; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) akákoľvek iná relevantná činnosť 
podporujúca všeobecné a špecifické ciele 
stanovené v článkoch 4 a 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o technickú podporu v rámci tohto nástroja, 
predloží Komisii žiadosť o technickú 
podporu, v ktorej uvedie oblasti politiky 
a priority, ktoré sa majú podporiť v rámci 
rozsahu pôsobnosti programu, ako sa 
stanovuje v článku 6. Komisia zorganizuje 
v rámci nástroja technickej podpory výzvy, 
v ktorých sa stanovia primerané lehoty na 
predloženie žiadostí. Komisia môže 
poskytnúť usmernenia týkajúce sa 
hlavných prvkov, ktoré sa majú uvádzať 
v žiadosti o podporu.

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o technickú podporu v rámci tohto nástroja, 
predloží Komisii žiadosť o technickú 
podporu, v ktorej uvedie oblasti politiky 
a priority, ktoré sa majú podporiť v rámci 
rozsahu pôsobnosti programu, ako sa 
stanovuje v článku 6. Komisia zorganizuje 
v rámci nástroja technickej podpory výzvy, 
v ktorých sa stanovia primerané lehoty na 
predloženie žiadostí. Komisia môže 
poskytnúť usmernenia týkajúce sa 
hlavných prvkov, ktoré sa majú uvádzať 
v žiadosti o podporu, a môže ďalej 
podporovať využívanie technickej 
podpory členskými štátmi s vysokou 
potrebou podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä s cieľom dosiahnuť 
udržateľný hospodársky rast a vytváranie 
pracovných miest;

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä s cieľom dosiahnuť 
udržateľný a inkluzívny hospodársky rast, 
vytváranie veľmi kvalitných pracovných 
miest a sociálne začlenenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vykonávaním reforiem na udržanie c) vykonávaním reforiem v kontexte 



PE648.526v01-00 94/135 PR\1201180SK.docx

SK

rastu v kontexte procesov správy 
hospodárskych záležitostí, a to najmä 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
vydaných v rámci európskeho semestra 
alebo akcií týkajúcich sa vykonávania 
práva Únie;

procesov správy hospodárskych záležitostí, 
a to najmä v rámci európskeho semestra 
alebo akcií týkajúcich sa vykonávania 
práva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prípravou návrhu reformných 
záväzkov a plnením reformných záväzkov 
prijatých členskými štátmi;

d) prípravou návrhu a vykonávaním 
balíkov v rámci rozpočtového nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť a 
reformných záväzkov v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) implementáciou reforiem, ktoré sú 
relevantné pre prípravu na členstvo 
v eurozóne, v prípade členských štátov, 
ktorých menou nie je euro a ktoré 
podnikli preukázateľné kroky k prijatiu 
jednotnej meny v danom časovom rámci.

e) implementáciou reforiem, ktoré sú 
relevantné pre prípravu na členstvo 
v eurozóne, v prípade členských štátov, 
ktoré prijmú reformné záväzky v rámci 
nástroja pre konvergenciu a reformy; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh nariadenia
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Článok 19 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) opatreniami, ktoré môžu viesť 
k vykonávaniu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V pláne spolupráce a podpory 
uvedenom v odseku 3 sa oddelene od 
ostatnej technickej podpory uvedú 
opatrenia, ktoré súvisia s prípravou na 
členstvo v eurozóne podľa článku 32. 
V pláne sa takisto musia oddelene uviesť 
opatrenia súvisiace s reformnými 
záväzkami, ktoré prijali členské štáty 
podľa článkov 13 a 29.

4. V pláne spolupráce a podpory 
uvedenom v odseku 3 sa oddelene od 
ostatnej technickej podpory uvedú 
opatrenia, ktoré súvisia s návrhmi na 
balíky uskutočnené v rámci rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť a s návrhmi na 
reformné záväzky prijaté v rámci nástroja 
pre konvergenciu a reformy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže vykonávať 
komunikačné činnosti na zabezpečenie 
zviditeľnenia financovania Únie 
poskytovaného na podporné opatrenia 
uvedené v plánoch spolupráce a podpory.

3. Komisia môže vykonávať 
komunikačné činnosti na zabezpečenie 
zviditeľnenia financovania Únie 
poskytovaného na podporné opatrenia 
uvedené v plánoch spolupráce a podpory, a 
to aj prostredníctvom spoločných 
komunikačných činností s dotknutými 
vnútroštátnymi orgánmi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh nariadenia
Článok 21 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ďalšie finančné príspevky na nástroj 
technickej podpory

Presun zdrojov na nástroj technickej 
podpory

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Okrem finančného krytie 
stanoveného v článku 7 ods. 2 písm. b) 
a článku 7 ods. 2 písm. c) bode ii) sa 
rozpočet technickej podpory v rámci 
programu môže financovať z dodatočných 
dobrovoľných príspevkov členských štátov.

1. Okrem finančného krytia 
stanoveného v článku 7 ods. 2 tohto 
nariadenia sa rozpočet technickej podpory 
v rámci programu môže financovať 
z dobrovoľných presunov prostriedkov z 
členských štátov poskytnutých v súlade 
s článkom 21 nariadenia  (EÚ) ..../.... 
[nástupnícke nariadenie NSU] a podľa 
postupu stanoveného v uvedenom článku, 
ako sa uvádza v článku 7 ods. 4 tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dodatočné dobrovoľné príspevky 
uvedené v odseku 1 môžu pozostávať 

vypúšťa sa
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z príspevkov poskytnutých v súlade 
s článkom 100 nariadenia [nástupnícke 
nariadenie NSU] a podľa postupu 
stanoveného v uvedenom článku, ako sa 
uvádza v článku 7 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Technickú podporu môžu 
poskytovať aj jednotliví experti, ktorí môžu 
byť vyzvaní, aby prispeli k vybraným 
činnostiam organizovaným v rámci 
programu vždy, keď je to nevyhnutné na 
dosiahnutie špecifických cieľov 
stanovených v článku 5 ods. 2 písm. b) 
a článku 5 ods. 2 písm. c) bode ii).

4. Technickú podporu môžu 
poskytovať aj jednotliví experti, ktorí môžu 
byť vyzvaní, aby prispeli k vybraným 
činnostiam organizovaným v rámci 
programu vždy, keď je to nevyhnutné na 
dosiahnutie špecifických cieľov 
stanovených v článku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely implementácie nástroja 
technickej podpory v rámci programu 
Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov pracovné programy 
a informuje o nich Európsky parlament 
a Radu.

Na účely implementácie nástroja 
technickej podpory v rámci programu 
Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
36a pracovné programy a informuje o nich 
Európsky parlament a Radu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V pracovných programoch sa stanoví 
výška finančných prostriedkov pridelených 
na nástroj technickej podpory. Stanovia sa 
v nich aj opatrenia potrebné na ich 
implementáciu v súlade so všeobecnými 
a špecifickými cieľmi uvedenými v článku 
4 písm. b) a článku 5 ods. 2 písm. b) 
a článku 5 ods. 2 písm. c) bode 
ii), podmienky účasti a kritériá na 
vyhodnotenie návrhov v prípade grantov 
a všetky prvky požadované nariadením 
o rozpočtových pravidlách.

V pracovných programoch sa stanoví 
výška finančných prostriedkov pridelených 
na nástroj technickej podpory. Stanovia sa 
v nich aj opatrenia potrebné na ich 
implementáciu v súlade so všeobecnými 
a špecifickými cieľmi uvedenými v 
článkoch 4 a 5, s kritériami výberu a 
udeľovania grantov a so všetkými prvkami 
požadovanými nariadením o rozpočtových 
pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh nariadenia
Kapitola IV

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o činnosti finančnej podpory, vo 
výročnej správe sa uvádzajú informácie 
o pokroku, ktorý dotknuté členské štáty 
dosiahli pri plnení reformných záväzkov 
v rámci nástroja na realizáciu reforiem. 
Výročná správa musí obsahovať aj 
zodpovedajúce informácie o implementácii 

Pokiaľ ide o činnosti finančnej podpory, vo 
výročnej správe sa uvádzajú informácie 
o pokroku, ktorý dotknuté členské štáty 
dosiahli v súvislosti s balíkmi v rámci 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť. Súčasťou 
výročnej správy sú takisto informácie o 
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komponentu finančnej podpory v rámci 
nástroja konvergencie.

pokroku, ktorý dotknuté členské štáty 
dosiahli v súvislosti s reformnými 
záväzkami v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) plánoch spolupráce a podpory 
uvedených v článku 19 ods. 3; a

c) plánoch spolupráce a podpory 
uvedených v článku 19 ods. 3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) osobitných opatreniach prijatých 
podľa článku 23 ods. 6.

d) osobitných opatreniach prijatých 
podľa článku 23 ods. 6; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) vykonávaní podporných opatrení.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov nezávislú správu 
o hodnotení programu v polovici trvania 
najneskôr štyri roky po začatí 
implementácie programu a nezávislú 
správu o hodnotení programu ex post 
najneskôr štyri roky po skončení obdobia 
uvedeného v článku 1.

1. Do ... [štyri roky po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia] Komisia 
predloží Európskemu parlamentu, a Rade 
nezávislú správu o hodnotení programu 
v polovici trvania a nezávislú správu 
o hodnotení programu ex post najneskôr 
štyri roky po skončení obdobia uvedeného 
v článku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Hodnotenie sa vzťahuje na nástroj 
na realizáciu reforiem, nástroj technickej 
podpory a nástroj konvergencie.

2. Tieto hodnotenia sa vzťahujú na 
rozpočtový nástroj pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť, nástroj pre 
konvergenciu a reformy a nástroj 
technickej podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade potreby sa k správe o hodnotení 
v polovici trvania pripojí návrh na zmeny 
tohto nariadenia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Hodnotiace správy sú tiež 
predložené Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh nariadenia
Kapitola 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA Va
VYKONÁVANIE DELEGOVANÝCH 
PRÁVOMOCÍ
Článok 36a
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 7j ods. 1, článku 12 
ods. 1 a článku 23 ods. 5 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2028.
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 7j ods. 1, článku 12 ods. 1 
a článku 23 ods. 5. 5 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
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únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.
4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje 
s odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 7j ods. 1, článku 12 ods. 1 
a článku 23 ods. 5 nadobúda účinnosť, ak 
voči nemu Európsky parlament alebo 
Rada nevzniesli námietku v lehote troch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o tri mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Z finančného krytia programu 
uvedeného v článku 7 ods. 2 písm. b) 
a článku 7 ods. 2 písm. c) bode ii) sa môžu 
pokrývať aj výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc vrátane 
monitorovania, komunikácie a hodnotenia, 
ktoré sa vyžadujú podľa nariadenia (EÚ) 
2017/825 a ktoré nie sú dokončené do 

2. Z finančného krytia nástroja 
technickej podpory uvedeného v článku 7 
ods. 2 sa môžu pokrývať aj výdavky na 
technickú a administratívnu pomoc vrátane 
monitorovania, komunikácie a hodnotenia, 
ktoré sa vyžadujú podľa nariadenia (EÚ) 
2017/825 a ktoré nie sú dokončené do 
31. decembra 2020.
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31. decembra 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh nariadenia
Príloha -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA -I (nová)
Metodika výpočtu maximálneho finančného príspevku na členský štát v rámci 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť
V tejto prílohe sa stanovuje metodika výpočtu maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 7e, ktorý je k dispozícii pre každý členský štát v rámci rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť. Metodikou sa zabezpečí minimálna 
úroveň príspevku pre každý členský štát.
Maximálny finančný príspevok členského štátu v rámci rozpočtového nástroja ( ) pre 𝑴𝑭𝑪𝒊
konvergenciu a konkurencieschopnosť sa vymedzuje takto: 

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

kde:
FS (finančná podpora) je finančné krytie, ktoré je k dispozícii v rámci rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť, uvedené v článku 7 ods. 2; a

 je kľúč na určenie príspevku pre členský štát i, vymedzený takto:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

pričom:
 je kľúč na určenie príspevku pre krajinu i,𝜶𝒊

 je hrubý domáci produkt v roku 2018 na obyvateľa krajiny i,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 je vážený priemerný hrubý domáci produkt na obyvateľa v roku 2018 v 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

členských štátoch eurozóny (EZ-19),
 je celkový počet obyvateľov v krajine i v roku 2018,𝒑𝒐𝒑𝒊

 je celkový počet obyvateľov v členských štátoch eurozóny (EZ-19) v roku 2018,𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Výsledkom použitia tejto metodiky sú nasledujúce podiely a sumy maximálneho 
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finančného príspevku v rámci nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť, ktorý 
by bol k dispozícii každému členskému štátu v každej etape a výzve procesu prideľovania 
opísaného v článku 7f:
[suma sa doplní neskôr]
Kľúč na určenie príspevku na výpočet maximálnej podpory (% z celkového počtu)

BE 2.64
DE 18.78

EE 0.62

IE 0.67

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

Spolu 100.00

Dodatok: pomerná úprava finančného príspevku (článok 7f)
V tomto dodatku sa stanovuje metóda na určenie finančného príspevku prideleného 
členským štátom v prípade, keď zostávajúca suma sprístupnená na pridelenie v rámci 
procesu prideľovania, ktorá je k dispozícii v rámci výzvy vyhlásenej po skončení druhého 
dvadsaťštyrimesačného obdobia, nepostačuje na pokrytie finančných príspevkov pre 
členské štáty, ktoré predložili schválený návrh na základe výzvy (v rámci rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť).
V takomto prípade sa finančný príspevok pridelený členskému štátu i vypočíta takto:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

kde:
kde FCi je finančný prostriedok pridelený členskému štátu I stanovený na základe kritérií 
uvedených v článku 7i a
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 je koeficient úpravy, ktorý sa vymedzuje takto:𝜸

𝜸 =
𝑹𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒆 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

kde i označuje ktorýkoľvek členský štát, ktorý predložil návrh na základe výzvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh nariadenia
Príloha I – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výpočet maximálneho finančného 
príspevku pre jednotlivé členské štáty

Výpočet maximálneho finančného 
príspevku pre jednotlivé členské štáty v 
rámci nástroja pre konvergenciu a 
reformy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tejto prílohe sa stanovuje metodika 
výpočtu maximálneho finančného 
príspevku, ktorý je k dispozícii pre každý 
členský štát v rámci nástroja finančnej 
podpory, uvedeného v článku 9, 
a maximálneho finančného príspevku, 
ktorý je k dispozícii pre každý členský štát 
v rámci komponentu finančnej podpory 
nástroja konvergencie, uvedeného 
v článku 26.

V tejto prílohe sa stanovuje metodika 
výpočtu maximálneho finančného 
príspevku, ktorý je k dispozícii pre každý 
členský štát v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy uvedeného v 
článku 9.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 170

Návrh nariadenia
Príloha I – nadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj na podporu reforiem Nástroj pre konvergenciu a reformy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171

Návrh nariadenia
Príloha I – nadpis 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálny finančný príspevok členského 
štátu v rámci nástroja na realizáciu 
reforiem je vymedzený takto:

Maximálny finančný príspevok ( ) 𝑴𝑭𝑪𝒊
členského štátu v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy sa vymedzuje 
takto:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

kde: kde:

FS (finančná podpora) je finančné krytie, 
ktoré je k dispozícii v rámci nástroja na 
realizáciu reforiem, uvedené v článku 7 
ods. 2 písm. a); a

FS (finančná podpora) je finančné krytie, 
ktoré je k dispozícii v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy, uvedené v článku 
7 ods. 2 písm. a) a

kľúč na určenie prídelu členského štátu i, αi 
je vymedzený takto:

kľúč na určenie prídelu členského štátu i, αi 
je vymedzený takto:

𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

pričom:
 je kľúč na určenie príspevku pre 𝜶𝒊

krajinu i,
 je hrubý domáci produkt v roku 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
2018 na obyvateľa krajiny i,

 vážený priemerný hrubý 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

domáci produkt na obyvateľa v 
oprávnených členských štátoch mimo 
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eurozóny v roku 2018,
 je celkový počet obyvateľov krajiny i,𝑝𝑜𝑝𝑖  je celkový počet obyvateľov v krajine 𝑝𝑜𝑝𝑖

i v roku 2018,

 je celkový počet obyvateľov 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
všetkých členských štátov EÚ-27.

 je celkový počet obyvateľov v 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
oprávnených členských štátoch mimo 
eurozóny v roku 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výsledkom použitia tohto vzorca sú 
nasledujúce podiely a sumy maximálneho 
finančného príspevku v rámci nástroja na 
realizáciu reforiem, ktorý by bol 
k dispozícii každému členskému štátu 
v každej etape a výzve procesu 
prideľovania opísaného v článku 10:

Výsledkom použitia tohto vzorca sú 
nasledujúce podiely a sumy maximálneho 
finančného príspevku v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy, ktorý by bol 
k dispozícii každému členskému štátu 
v každej etape a výzve procesu 
prideľovania opísaného v článku 10:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 3 – tabuľka -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka -1 (nová)
Kľúč na určenie príspevku na výpočet maximálnej podpory (% z celkového počtu)

BG 11.72
CZ 7.07
DK 1.47
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HR 4.26
HU 9.43
PL 38.69
RO 24.47
SE 2.89

Spolu 100.00
[sumy sa doplnia neskôr]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 3 – tabuľka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh nariadenia
Príloha I – nadpis 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komponent finančnej podpory v rámci 
nástroja konvergencie

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tomto dodatku sa stanovuje metóda na 
určenie finančného príspevku prideleného 
členským štátom v prípade, keď 
zostávajúca suma z celkového finančného 
krytia, ktorá je k dispozícii v rámci výzvy 
organizovanej po skončení prvých 20 
mesiacov, nepostačuje na pokrytie 
finančných príspevkov pre členské štáty, 
ktoré predložili návrhy v rámci výzvy 
(buď v rámci nástroja na realizáciu 
reforiem, alebo v rámci komponentu 
finančnej podpory nástroja 
konvergencie).

V tomto dodatku sa stanovuje metóda na 
určenie finančného príspevku prideleného 
členským štátom v prípade, keď 
zostávajúca suma z celkového finančného 
krytia, ktorá je k dispozícii v rámci výzvy 
organizovanej po skončení druhého 
tridsaťšesťmesačného obdobia, 
nepostačuje na pokrytie finančných 
príspevkov pre členské štáty, ktoré 
predložili návrhy v rámci výzvy v rámci 
nástroja pre konvergenciu a reformy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 7 – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ak podľa posúdenia návrh (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
reforiem členského štátu v rámci nástroja 
na realizáciu reforiem spĺňa kritériá 
stanovené v článku 11 ods. 7 v plnej miere, 
a preto sa mu prideľuje maximálny 
finančný príspevok; 

 ak podľa posúdenia návrh reforiem 𝑴𝑭𝑪𝒊
členského štátu v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy spĺňa kritériá 
stanovené v článku 11a ods. 3 v plnej 
miere, a preto sa mu prideľuje maximálny 
finančný príspevok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 7 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ak podľa posúdenia návrh 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
reforiem členského štátu v rámci nástroja 
na realizáciu reforiem spĺňa kritériá 
stanovené v článku 11 ods. 7 v plnej 
miere, a preto sa mu prideľuje maximálny 
finančný príspevok;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 7 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ak podľa posúdenia návrh (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
reforiem členského štátu v rámci 
komponentu finančnej podpory nástroja 
konvergencie spĺňa kritériá stanovené 
v článku 11 ods. 7 a článku 27 ods. 3 
v plnej miere, a preto sa mu prideľuje 
maximálny finančný príspevok,  alebo

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 182

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 7 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 ak podľa posúdenia návrh 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
reforiem členského štátu v rámci 
komponentu finančnej podpory nástroja 
konvergencie spĺňa kritériá stanovené 
v článku 11 ods. 7 a článku 27 ods. 3 
uspokojivo, a preto sa mu prideľuje 
polovica maximálneho finančného 
príspevku.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto usmernenia pre posudzovanie majú 
spolu s týmto nariadením Komisii slúžiť 
ako základ pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie návrhov reformných 
záväzkov, ktoré predložili členské štáty, 
a pre stanovenie finančného príspevku 
v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení pri implementácii 
nástroja na realizáciu reforiem 
a komponentu finančnej podpory nástroja 
konvergencie. Tieto usmernenia sú najmä 
základom pre uplatňovanie kritérií 
posudzovania a stanovenie finančného 
príspevku, ako sa uvádza v článku 11 
ods. 7 a článku 12 ods. 2, resp. článku 28.

Tieto usmernenia pre posudzovanie majú 
spolu s týmto nariadením Komisii slúžiť 
ako základ pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie návrhov na reformné a 
investičné balíky predložených členskými 
štátmi v rámci rozpočtového nástroja pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť a 
reformných záväzkov, ktoré predložili 
členské štáty v rámci nástroja pre 
konvergenciu a reformy, a pre stanovenie 
finančného príspevku v súlade s cieľmi 
a akýmikoľvek ďalšími príslušnými 
požiadavkami stanovenými v tomto 
nariadení. Tieto usmernenia sú najmä 
základom pre uplatňovanie kritérií 
posudzovania a stanovenie finančného 
príspevku, ako sa uvádza v článku 7i ods. 
3, článku 7j ods. 2, článku 11a ods. 3 a v 
článku 12 ods. 2.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto usmernenia sa teda nevzťahujú na 
nástroj technickej podpory, ani na 
komponent technickej podpory nástroja 
konvergencie. Nevzťahujú sa preto na 
posudzovanie žiadostí o technickú 
podporu uvedených v článkoch 19 a 31.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) poskytnúť ďalšie usmernenia 
týkajúce sa procesu posudzovania návrhov 
reformných záväzkov, ktoré predložili 
členské štáty;

a) poskytnúť ďalšie usmernenia 
týkajúce sa procesu posudzovania návrhov 
na balíky a reformné záväzky, ktoré 
predložili členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vymedziť spojitosť medzi 
posúdením, ktoré má vykonať Komisia na 
základe kritérií posudzovania, a určením 
finančného príspevku, ktorý sa má stanoviť 
v rozhodnutí Komisie, vo vzťahu 

c) vymedziť spojitosť medzi 
posúdením, ktoré má vykonať Komisia na 
základe kritérií posudzovania, a určením 
finančného príspevku, ktorý sa má stanoviť 
v rozhodnutí Komisie, vo vzťahu 
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k vybraným reformným záväzkom. k vybraným balíkom a reformným 
záväzkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmernenia sú nástrojom, ktorý má 
Komisii uľahčiť posudzovanie návrhov 
reformných záväzkov predložených 
členskými štátmi a zabezpečiť, aby nástroj 
na realizáciu reforiem a komponent 
finančnej podpory nástroja konvergencie 
poskytovali finančné stimuly na 
implementáciu reforiem, ktoré sú 
relevantné a prinášajú vysokú pridanú 
hodnotu, pri zaistení rovnakého 
zaobchádzania s členskými štátmi.

Usmernenia sú nástrojom, ktorý má 
Komisii uľahčiť posudzovanie návrhov 
reformných záväzkov predložených 
členskými štátmi a zabezpečiť, aby sa 
rozpočtovým nástrojom pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť a nástrojom pre 
konvergenciu a reformy poskytovali 
finančné stimuly na implementáciu 
reforiem, ktoré sú relevantné a prinášajú 
vysokú pridanú hodnotu, pri zaistení 
rovnakého zaobchádzania s členskými 
štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 11 členský štát, ktorý 
má záujem o podporu z nástroja na 
realizáciu reforiem, predloží návrh 
reformných záväzkov Komisii. Tento 
návrh musí byť riadne odôvodnený 
a opodstatnený a musí obsahovať všetky 
prvky uvedené v článku 11 ods. 3. Na 
účely zaistenia prípravy kvalitných 
návrhov reformných záväzkov môže 
Komisia pred predložením návrhu 
zorganizovať partnerské poradenstvo, aby 

V súlade s článkom 7h členský štát, ktorý 
má záujem o podporu z rozpočtového 
nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť, predloží Komisii 
ucelený návrh oprávnených reforiem a 
investícií. V súlade s článkom 11 členský 
štát, ktorý má záujem o podporu z nástroja 
pre konvergenciu a reformy, predloží 
návrh reformných záväzkov Komisii. 
Tento návrh musí byť riadne odôvodnený 
a opodstatnený a musí obsahovať všetky 
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dotknutému členskému štátu umožnila 
využiť skúsenosti iných členských štátov.

prvky uvedené v článku 7h a článku 11. 
Na účely zaistenia prípravy kvalitných 
návrhov reformných záväzkov môže 
Komisia pred predložením návrhu 
zorganizovať partnerské poradenstvo, aby 
dotknutému členskému štátu umožnila 
využiť skúsenosti iných členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Proces posudzovania vykonáva Komisia 
v úzkej spolupráci s dotknutým členským 
štátom. Komisia môže predložiť 
pripomienky alebo požiadať o dodatočné 
informácie. Dotknutý členský štát poskytne 
požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže návrh pred jeho 
oficiálnym predložením upraviť. Komisia 
zohľadní odôvodnenie a prvky, ktoré 
poskytol dotknutý členský štát, 
a akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

Komisia vykonáva proces posudzovania 
v úzkej spolupráci s dotknutým členským 
štátom. Komisia môže predložiť 
pripomienky alebo požiadať o dodatočné 
relevantné informácie. Dotknutý členský 
štát poskytne požadované dodatočné 
informácie a v prípade potreby môže návrh 
pred jeho oficiálnym predložením upraviť. 
Komisia zohľadní odôvodnenie a prvky, 
ktoré poskytol dotknutý členský štát, 
a akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s i Komisia vykoná posúdenie 
a prijme rozhodnutie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu do štyroch mesiacov 
od oficiálneho predloženia návrhu 
dotknutým členským štátom.

V súlade s článkami 7i a 11a Komisia 
vykoná posúdenie a prijme rozhodnutie 
prostredníctvom delegovaného aktu podľa 
článkov 7j a 12 do štyroch mesiacov od 
oficiálneho predloženia návrhu dotknutým 
členským štátom.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisii na účely posúdenia návrhov 
reformných záväzkov predložených 
členskými štátmi môžu pomáhať experti.

Komisii na účely posúdenia návrhov 
predložených členskými štátmi môžu 
pomáhať experti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nezávisle od posúdenia, ktoré má vykonať 
Komisia, môže svoje stanovisko 
k návrhom reformných záväzkov, ktoré 
predložili členské štáty, poskytnúť aj 
Výbor pre hospodársku politiku zriadený 
rozhodnutím Rady 2000/604/ES36.

vypúšťa sa

_________________
36 Rozhodnutie Rady z 29. septembra 2000 
o zložení a stanovách Výboru pre 
hospodársku politiku (2000/604/ES) (Ú. v. 
ES L 257, 11.10.2000, s. 28 – 31).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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V rozhodnutí Komisie sa stanovia 
reformné záväzky, ktoré má členský štát 
splniť, vrátane čiastkových cieľov 
a zámerov. Stanoví sa v ňom tiež obdobie 
na splnenie reformných záväzkov, ktorého 
dĺžka nepresiahne tri roky odo dňa prijatia 
uvedeného rozhodnutia. Stanovia sa 
v ňom aj podrobné mechanizmy 
a harmonogram podávania správ zo strany 
dotknutého členského štátu v rámci 
procesu európskeho semestra, relevantné 
ukazovatele týkajúce sa plnenia 
čiastkových cieľov a zámerov, ako aj 
a spôsob, akým sa Komisii poskytne 
prístup k relevantným podkladovým 
údajom. Napokon v súlade s článkom 12 
ods. 2 sa v rozhodnutí Komisie stanoví 
finančný príspevok, ktorý sa má prideliť 
na vybrané reformné záväzky.

V rozhodnutí Komisie sa stanovia 
reformné záväzky, ktoré má členský štát 
splniť, vrátane čiastkových cieľov 
a zámerov. Stanovia sa v ňom lehoty od 
prijatia rozhodnutia o vykonávaní, a to v 
dĺžke maximálne štyroch rokov pre 
reformy a maximálne sedem rokov pre 
investície balíkov a obdobie maximálne 
siedmich rokov od prijatia rozhodnutia o 
vykonávaní reformných záväzkov. 
Stanovia sa v ňom aj podrobné 
mechanizmy a harmonogram 
implementácie balíka a príslušného 
podávania správ zo strany dotknutého 
členského štátu v rámci procesu 
európskeho semestra, relevantné 
ukazovatele týkajúce sa dosiahnutia 
čiastkových cieľov a zámerov, ako aj 
a spôsob, akým sa Komisii poskytne 
prístup k relevantným podkladovým 
údajom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 11 ods. 7 Komisia 
posúdi povahu a význam návrhu 
reformných záväzkov a na tento účel 
zohľadní tieto kritériá:

V súlade s článkami 7i a 11a Komisia 
posúdi návrh na balíky a reformné 
záväzky a na tento účel zohľadní tieto štyri 
kritériá: účinnosť, efektívnosť, 
relevantnosť a súdržnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či reformné záväzky: vypúšťa sa
(1)  podľa očakávaní budú účinne 
riešiť problémy identifikované v kontexte 
európskeho semestra, konkrétne:
– v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a 
iných príslušných dokumentoch 
európskeho semestra, ktoré oficiálne 
prijala Komisia, alebo alebo
– prípadne v rámci postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe;
(2) predstavujú komplexný balík 
reforiem;
(3)  podľa očakávaní posilnia 
výkonnosť a odolnosť hospodárstva 
dotknutého členského štátu;
(4)  podľa očakávaní vďaka svojej 
implementácii budú viesť k dosiahnutiu 
trvalého účinku v danom členskom štáte, 
prípadne v podobe posilnenia 
inštitucionálnych a administratívnych 
kapacít dotknutého členského štátu
a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) či vnútorné mechanizmy, ktoré 
navrhli členské štáty, podľa očakávaní 
zabezpečia účinné splnenie reformných 
záväzkov počas obdobia maximálne troch 
rokov vrátane navrhovaných čiastkových 
cieľov a zámerov a súvisiacich 
ukazovateľov.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 197

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe procesu posudzovania Komisia 
ohodnotí reformné záväzky, ktoré 
predložili členské štáty, v rámci každého 
z kritérií posudzovania uvedených 
v článku 11 ods. 7, na účely posúdenia 
povahy a významu návrhov v rámci 
nástroja finančnej podpory a s cieľom 
stanoviť finančný prídel v súlade 
s článkom 12 ods. 2.

Na základe procesu posudzovania Komisia 
ohodnotí návrhy na balíky alebo reformné 
záväzky, ktoré predložili členské štáty, 
v rámci každého z kritérií posudzovania 
uvedených v článkoch 7i a 11a, na účely 
posúdenia povahy a významu návrhov 
a s cieľom stanoviť finančný prídel 
v súlade s článkami 7j a 12.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – tabuľka 1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh
Tabuľka 1 (nová)

Kritériá Rozsah pôsobnosti Hodnotenie
A – do značnej miery

B – do strednej miery

Účinnosť Návrh má v čistom 
vyjadrení pozitívny a 
trvalý vplyv na dotknutý 
členský štát, pričom 
zohľadňujú sprievodné 
opatrenia;

C – do malej miery

Návrh má trvalý 
hospodársky, sociálny a 
prípadne 
environmentálny vplyv v 
dotknutom členskom 
štáte;
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Mechanizmy, ktoré 
navrhli dotknuté členské 
štáty, zabezpečujú účinnú 
implementáciu návrhu na 
balík vrátane dosiahnutia 
navrhovaných 
čiastkových cieľov 
a zámerov a zavedenie 
súvisiacich 
ukazovateľov;
Od návrhu sa očakáva, že 
počas vykonávacieho 
obdobia účinne prispeje 
ku konvergencii a 
konkurencieschopnosti 
členského štátu a k 
posilneniu súdržnosti;

A – do značnej miery

B – do strednej miery

Efektívnosť Odôvodnenie poskytnuté 
členským štátom týkajúce 
sa výšky odhadovaných 
celkových nákladov na 
predložený návrh na 
balík je primerané a 
prijateľné

C – do malej miery

Plánovaná reforma a 
investičné projekty, 
súvisiace obdobie 
reformy a investícií a 
podrobná analýza 
nákladov a prínosov sú 
primerané a prijateľné;

A – do značnej miery

B – do strednej miery

Súdržnosť Návrh je súdržný vo 
všetkých oblastiach 
politiky, v ktorých sa 
opatrenia budú 
vykonávať;

C – do malej miery

Návrh je v súlade so 
záväzkami EÚ a 
členských štátov;

Relevantnosť Návrh je zlučiteľný so 
strategickými 
usmerneniami 
vymedzenými v článku 2 
ods. 1 bode 5b a je v 

A – do značnej miery 
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B – do strednej mierysúlade so štrukturálnymi 
výzvami a prioritami 
určenými v kontexte 
európskeho semestra 
alebo v kontexte 
programu 
makroekonomických 
úprav a v súlade s inými 
príslušnými činnosťami 
týkajúcimi sa 
vykonávania práva Únie; 

C – do malej miery

Len v prípade nástroja 
pre konvergenciu a 
reformy – návrh prispieva 
k príprave na prijatie 
eura dotknutým členským 
štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – bod 3.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.1 Reformné záväzky budú podľa 
očakávaní účinne riešiť problémy 
identifikované v kontexte európskeho 
semestra

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritériá zohľadní tieto prvky:
Rozsah pôsobnosti
– návrh reformných záväzkov je zameraný 
na riešenie problémov identifikovaných 
v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny
alebo
– návrh reformných záväzkov je zameraný 
na riešenie problémov identifikovaných 
v iných príslušných dokumentoch 
európskeho semestra, ktoré oficiálne 
prijala Komisia
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alebo
– návrh reformných záväzkov je zameraný 
na riešenie problémov identifikovaných 
v rámci postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe
a
– očakáva sa, že reformy plánované 
v návrhu reformných záväzkov budú 
účinne riešiť identifikované problémy tak, 
že po dokončení navrhovanej reformy, 
resp. reforiem, by sa uvedené problémy 
mali považovať v rámci procesu 
európskeho semestra za vyriešené.
Hodnotenie
A – vo veľkej miere a veľmi účinne
B – v strednej miere a stredne účinne
C – v malej miere a málo účinne

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – bod 3.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.2 Reformné záväzky predstavujú 
komplexný balík reforiem

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritériá zohľadní tieto prvky:
Rozsah pôsobnosti
– návrh reformných záväzkov je zameraný 
na riešenie súboru vzájomne súvisiacich 
problémov členského štátu (pokrytie)
a
– návrh reformných záväzkov je zameraný 
na riešenie problémov, ktoré sú kľúčové 
pre fungovanie hospodárstva členského 
štátu (relevantnosť).
Hodnotenie
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A – pokrytie a relevantnosť sú vysoké: 
reformné záväzky sú zamerané na riešenie 
viacerých problémov uvedených 
v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
alebo v rámci postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe,
B – pokrytie a relevantnosť sú stredne 
vysoké: reformné záväzky sú zamerané na 
riešenie viacerých problémov uvedených 
v príslušných dokumentoch európskeho 
semestra, ktoré oficiálne prijala Komisia,
C – pokrytie a relevantnosť sú malé: nič 
z vyššie uvedeného

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – bod 3.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.3 Reformné záväzky podľa 
očakávaní posilnia výkonnosť a odolnosť 
hospodárstva dotknutého členského štátu

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritériá zohľadní tieto prvky:
Rozsah pôsobnosti
– návrh reformných záväzkov je zameraný 
na štrukturálne zlepšenie výkonnosti 
hospodárstva členského štátu
a
– návrh reformných záväzkov je zameraný 
na zníženie zraniteľnosti hospodárstva 
členského štátu voči otrasom
alebo
– návrh reformných záväzkov je zameraný 
na zvýšenie kapacít hospodárskych 
a/alebo sociálnych štruktúr členského 
štátu prispôsobiť sa otrasom a odolať im.
Hodnotenie
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A – veľký očakávaný vplyv na výkonnosť 
a odolnosť
B – stredne veľký očakávaný vplyv na 
výkonnosť a odolnosť
C – malý očakávaný vplyv na výkonnosť 
a odolnosť

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – bod 3.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.4 Implementácia reforiem bude mať 
podľa očakávaní trvalý účinok, prípadne 
v podobe posilnenia inštitucionálnych 
a administratívnych kapacít

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritériá zohľadní tieto prvky:
Rozsah pôsobnosti
– očakáva sa, že implementácia 
navrhovaných reforiem prinesie 
štrukturálnu zmenu vo verejnej správe 
alebo v príslušných inštitúciách,
alebo
– očakáva sa, že implementácia 
navrhovaných reforiem prinesie 
štrukturálnu zmenu v príslušných 
politikách,
a
– posilnenie administratívnej kapacity 
môže zaistiť trvalý účinok.
Hodnotenie
A – do značnej miery
B – do strednej miery
C – do malej miery

Or. en



PE648.526v01-00 124/135 PR\1201180SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – bod 3.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3.5 Vnútorné mechanizmy, ktoré 
navrhli dotknuté členské štáty, podľa 
očakávaní zabezpečia účinné splnenie 
reformných záväzkov počas obdobia 
maximálne troch rokov vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov 
a zámerov a súvisiacich ukazovateľov

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritériá zohľadní tieto prvky:
Rozsah pôsobnosti
– v rámci členského štátu existuje 
štruktúra, ktorá je poverená: i) plnením 
reformných záväzkov; ii) monitorovaním 
pokroku pri dosahovaní čiastkových 
cieľov a zámerov a iii) podávaním správ;
a
– navrhované čiastkové ciele a zámery sú 
jasné a realistické; a navrhované 
ukazovatele sú relevantné, prijateľné a 
spoľahlivé;
a
všeobecné vnútorné mechanizmy 
navrhnuté členskými štátmi, pokiaľ ide 
o organizáciu (vrátane ustanovení na 
zaistenie dostatočného počtu pridelených 
zamestnancov) plnenia reformných 
záväzkov, sú dôveryhodné.
Hodnotenie
A – primerané vnútorné mechanizmy pre 
účinné splnenie
B – minimálne vnútorné mechanizmy pre 
účinné splnenie
C – nedostatočné vnútorné mechanizmy 
pre účinné splnenie
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 204

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stanovenie finančného príspevku v rámci 
nástroja na realizáciu reforiem

Stanovenie finančného príspevku

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 12 ods. 2 Komisia 
stanoví finančný príspevok, pričom 
zohľadní povahu a význam reforiem 
navrhnutých dotknutým členským štátom, 
ako boli posúdené na základe kritérií 
stanovených v článku 11 ods. 7. Na tento 
účel použije tieto kritériá:

Komisia stanoví finančný príspevok v 
súlade s článkami 7j a 12.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ak návrh reformných záväzkov, 
ktorý predložil dotknutý členský štát, 
spĺňa kritériá stanovené v článku 11 ods. 
7 v plnej miere, reformné záväzky sa 
považujú za „zásadné“ a dotknutému 
členskému štátu sa pridelí celá suma 

vypúšťa sa
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maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 9;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak návrh reformných záväzkov, 
ktorý predložil dotknutý členský štát, 
spĺňa kritériá stanovené v článku 11 ods. 
7 uspokojivo, reformné záväzky sa 
považujú za „významné“ a dotknutému 
členskému štátu sa pridelí polovica 
maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 9;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) ak návrh reformných záväzkov, 
ktorý predložil dotknutý členský štát, 
nespĺňa uspokojivo kritériá stanovené 
v článku 11 ods. 7, dotknutému 
členskému štátu sa nepridelí žiaden 
finančný príspevok.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe procesu posudzovania 
a s ohľadom na hodnotenia Komisia pridelí 
finančný príspevok členským štátom takto:

Na základe procesu posudzovania v súlade 
s článkami 7i a 11a a s ohľadom na 
hodnotenia Komisia pridelí finančný 
príspevok členským štátom takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – podnadpis 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zásadné reformné záväzky (návrh v plnej 
miere spĺňa kritériá posudzovania)

Balíky alebo reformné záväzky, ktoré 
spĺňajú kritériá posudzovania

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – pododsek 1 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– viac známok B ako známok A a žiadnu 
známku C alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – pododsek 1 – zarážka 2 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– všetky známky B,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 213

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – pododsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na návrh reformy sa pridelí maximálny 
finančný príspevok.

finančný príspevok sa pridelí v rámci 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – pododsek 1 – pododsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ak rozdiel sumy odhadovaných 
celkových nákladov na návrh na balík a 
sumy vnútroštátneho spolufinancovania 
sa rovná alebo je vyšší než maximálny 
finančný príspevok pre tento členský štát 
uvedený v článku 7e, ku ktorému sa v 
relevantných prípadoch pripočíta 
navýšenie maximálneho príspevku 
uvedené v článku 7f, finančný príspevok 
pridelený dotknutému členskému štátu sa 
rovná celkovej sume maximálneho 
finančného príspevku uvedeného v článku 
7e, ku ktorému sa v relevantných 
prípadoch pripočíta navýšenie 
maximálneho finančného príspevku 
uvedené v článku 7f;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215

Návrh nariadenia
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Príloha II – bod 4 – odsek 2 – pododsek 1 – pododsek 1 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ak rozdiel sumy odhadovaných 
celkových nákladov na návrh na balík a 
sumy vnútroštátneho spolufinancovania 
je nižší než maximálny finančný príspevok 
uvedený v článku 7e ods. 1 pre tento 
členský štát, ku ktorému sa v relevantných 
prípadoch pripočíta navýšenie 
maximálneho finančného príspevku 
uvedené v článku 7f, finančný príspevok 
pridelený dotknutému členskému štátu sa 
rovná rozdielu sumy odhadovaných 
celkových nákladov na návrh na balík a 
sumy vnútroštátneho spolufinancovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – pododsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

finančný príspevok sa pridelí v rámci 
nástroja pre konvergenciu a reformy 
takto:
a) ak sa suma odhadovaných 
celkových nákladov na návrh na reformné 
záväzky rovná alebo je vyššia ako 
maximálny finančný príspevok pre 
členský štát uvedený v článku 9, finančný 
príspevok pridelený príslušnému 
členskému štátu sa rovná celkovej sume 
maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 9;
b) ak je výška odhadovaných 
celkových nákladov na návrh na reformné 
záväzky nižšia ako maximálny finančný 
príspevok pre daný členský štát uvedený v 
článku 9, finančný príspevok pridelený 
členskému štátu sa rovná sume 
odhadovaných celkových nákladov na 
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návrh na reformné záväzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – podnadpis 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Významné reformné záväzky (návrh 
uspokojivo spĺňa kritériá posudzovania)

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak konečné hodnotenie obsahuje: vypúšťa sa
– viac známok B ako známok A a žiadnu 
známku C alebo
– všetky známky B,
na návrh reformy sa pridelí polovica 
maximálneho finančného príspevku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – podnadpis 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nedostatočné reformné záväzky (návrh 
nespĺňa uspokojivo kritériá posudzovania)

Balíky alebo reformné záväzky, ktoré nie 
sú v súlade s kritériami posudzovania
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 220

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 2 – pododsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

na návrh reformy sa nepridelí žiaden 
finančný príspevok.

na návrh na balík alebo reformný záväzok 
sa nepridelí žiaden finančný príspevok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

[...] vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 2 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele výstupov:
a) počet schválených návrhov na 
reformné a investičné balíky;
b) celkový finančný príspevok 
pridelený na návrh na reformné a 
investičné balíky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele výsledkov:
c) počet implementovaných návrhov 
na reformné a investičné balíky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj na podporu reforiem Nástroj pre konvergenciu a reformy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Nástroj konvergencie vypúšťa sa
– pokiaľ ide o komponent finančnej 
podpory, tie isté ukazovatele, ako sa 
uvádzajú v písmenách a) až c),
– pokiaľ ide o komponent technickej 
podpory, tie isté ukazovatele, ako sa 
uvádzajú v písmenách d) až g).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 6 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Ciele stanovené v návrhoch na 
reformné a investičné balíky, ktoré sa 
dosiahli okrem iného vďaka finančnej 
podpore získanej z nástrojov programu;

Or. en

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Štrukturálne reformy a investície sú nevyhnutné na modernizáciu hospodárstva Európskej 
únie, zlepšenie jej schopnosti prispôsobiť sa výzvam a zvýšiť jej konkurencieschopnosť. 
Konkurencieschopnosť a prosperita musia byť prioritnými oblasťami, rovnako ako blahobyt 
občanov. Investície a štrukturálne reformy zohrávajú v tomto ohľade dôležitú úlohu, pretože 
urýchľujú proces vzostupnej sociálnej a hospodárskej konvergencie medzi členskými štátmi 
v rámci eurozóny aj mimo nej, a posilňujú odolnosť ich hospodárstiev. Účinná implementácia 
štrukturálnych reforiem je potrebná na posilnenie súdržnosti, zvýšenie produktivity, 
vytváranie pracovných miest, podporu investícií a zabezpečenie udržateľného rastu. Napriek 
tomu je súčasné vykonávanie štrukturálnych reforiem členskými štátmi na celom kontinente 
nerovnomerné. Malo by sa posilniť a ďalej stimulovať vnútroštátne úsilie o dosiahnutie 
reforiem, a v tomto zmysle spravodajcovia vítajú návrh nariadenia o zriadení Programu na 
podporu reforiem (2018/0213(COD)), ktorý vypracovala Komisia a ktorý členským štátom 
pomôže pri vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny stanovených v rámci európskeho 
semestra.

Ako sa uvádza v návrhu Komisie, Program na podporu reforiem po roku 2020 tvorili tri 
nástroje:

1) nástroj na realizáciu reforiem
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2) nástroj konvergencie a

3) nástroj technickej podpory, ktorý vychádza z existujúceho programu na podporu 
štrukturálnych reforiem (SRSP)

Napriek tomu spoluspravodajcovia pripravili návrh správy s prihliadnutím na pôvodný návrh 
Komisie a prebiehajúcu prácu v Rade, ako aj na pretrvávajúce výzvy, ktoré si vyžadujú 
nástroje, ktoré riešia konkrétnejšie potreby členských štátov. Cieľom spoluspravodajcov je 
preto zmeniť Program na podporu reforiem na Program na podporu reforiem a investícií, 
ktorý tvoria tri nástroje:

1) rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť (BICC)

2) nástroj pre konvergenciu a reformy (CRI)

3) nástroj technickej podpory (TSI)

V súlade s novou štruktúrou sa zmenilo aj finančné krytie programu (25 miliárd EUR) a nové 
prideľovanie prostriedkov je takéto:

● BICC – 16,8 mld. EUR

● CRI – 7,2 mld. EUR

● TSI – 1 mld. EUR

Okrem toho si kríza pandémie COVIDI-19 vyžaduje, aby sa aktualizovali legislatívne spisy, o 
ktorých sa rokuje. Spoluspravodajcovia sa domnievajú, že ak sa investície a vykonávanie 
štrukturálnych reforiem stimuluje a podnieti, hospodárska obnova Únie sa po skončení 
pandémie dostane na pevnú a udržateľnú cestu. 

Domnievajú sa, že program by tým, že pomôže zmierniť nevyhnutné kompromisy, mohol 
pomôcť zvýšiť odolnosť našich zdravotníckych, sociálnych a hospodárskych systémov. 

Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť

V rámci BICC pripravujú členské štáty reformné a investičné balíky, ktoré odrážajú 
strategické usmernenia prijaté Európskou radou na základe návrhu Komisie, a to potom ako 
Európsky parlament prerokuje reformné a investičné priority eurozóny. Ich balíky musia byť 
v súlade s európskymi prioritami, štrukturálnymi výzvami a prioritami zistenými v rámci 
európskeho semestra a s činnosťami súvisiacimi s vykonávaním práva Únie.

Oprávnené členské štáty sú členské štáty eurozóny a – na dobrovoľnom základe – členské 
štáty, ktoré sa zúčastňujú na ERM-II a ktoré majú za cieľ prijať euro v nadchádzajúcom 
období.

Tento maximálny príspevok sa prideľuje na základe počtu obyvateľov a inverzného HDP na 
obyvateľa každého členského štátu.

Spoluspravodajcovia navrhujú, aby sa 20 % celkového finančného krytia pre BICC pridelilo 
na pružnom základe s cieľom reagovať na výnimočné okolnosti, ako sú núdzové situácie 
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alebo prudký hospodársky pokles.

Spoluspravodajcovia navrhujú zmeniť štruktúru posúdenia Komisie týkajúceho sa balíka na 
základe jasných kritérií: účinnosť, efektívnosť, súdržnosť a relevantnosť. Tieto kritériá lepšie 
zohľadňujú dlhodobý vplyv (v čistom vyjadrení) navrhovaných reforiem a investícií a 
príslušných sprievodných opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov.

Balík musí spĺňať kritériá posudzovania, aby získal finančný príspevok, a táto suma sa určí 
podľa nákladov na balík, a to v rámci maximálneho finančného príspevku, ktorý môže 
členský štát získať. Finančný príspevok zahŕňa aj mieru spolufinancovania vo výške 25 % 
(zníženú o polovicu, ak členský štát čelí prudkému hospodárskemu poklesu).

Investície sa majú dokončiť do siedmich rokov a reformy do štyroch rokov odo dňa prijatia 
rozhodnutia. Platby sa vykonávajú v splátkach po splnení dohodnutých čiastkových cieľov a 
zámerov vo vzťahu k vykonávaniu balíka.

Nástroj pre konvergenciu a reformy

CRI stimuluje reformy zamerané na riešenie výziev a priorít určených v kontexte európskeho 
semestra a s činnosťami súvisiacimi s vykonávaním práva Únie. Tento nástroj tiež nabáda 
členské štáty, ktoré nepatria do eurozóny, aby pokračovali v ceste smerom k prijatiu eura. 
Členské štáty, ktoré sa chcú zúčastniť na programe, by mali preukázať konkrétne kroky 
smerujúce k prijatiu jednotnej meny.

Na zjednodušenie a štandardizáciu programu spoluspravodajcovia navrhujú, aby sa CRI riadil 
podobným návrhom a postupom posúdenia ako BICC (bez investičnej zložky a požiadavky na 
spolufinancovanie).

Komisia by mala monitorovať vykonávanie reformných záväzkov členských štátov počas 
siedmich rokov odo dňa prijatia rozhodnutia.

Nástroj technickej podpory

Spoluspravodajcovia oceňujú úspech Programu na podporu štrukturálnych reforiem a chcú 
ďalej podporovať rozsah a prax tohto programu prostredníctvom nástroja technickej podpory 
v rámci Programu na podporu reforiem a investícií. Navrhujú rozšíriť rozsah pôsobnosti TSI 
tak, aby zahŕňal opatrenia na prípravu balíka v rámci BICC alebo reformné záväzky v rámci 
CRI, ako aj opatrenia súvisiace s plnením cieľov udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv.


