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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

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

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

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro 
technickou podporu
(COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0409),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 175 odst. 3 a 197 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C9-0148/2020),

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

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

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní 
věci,

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

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „Smlouva“) mají členské státy 
směrovat své hospodářské politiky tak, aby 
v rámci hlavních směrů, které určí Rada, 
přispívaly k dosahování cílů Unie. Článek 
148 Smlouvy stanoví, že členské státy 
budou provádět politiky zaměstnanosti, 
které zohledňují hlavní zásady 
zaměstnanosti. Koordinace hospodářských 
politik členských států je tedy záležitostí 
společného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Šíření onemocnění COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v Unii i v 
celém světě. V Unii vyvstaly nové priority 
spojené s krizí, které se konkrétně zaměřují 
na oživení a odolnost. Tyto priority 
vyžadují rychlou a koordinovanou reakci 
ze strany Unie, díky níž bude možné čelit 
hospodářským, sociálním a zdravotním 
důsledkům pro členské státy a zmírnit 
sociální a hospodářské dopady. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných udržitelných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich účinky. Zpráva 
pěti předsedů ze dne 22. června 2015 
zdůraznila potřebu upevnění a dokončení 
hospodářské a institucionální struktury 
hospodářské a měnové unie. Zdůraznila 
zejména, že je důležité překonat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly, 
jež vznikly během hospodářské a finanční 
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krize v roce 2008, a zahájit nový proces 
konvergence. Pandemie COVID-19 navíc 
opět jasně ukázala, že je třeba urychleně 
prohloubit hospodářskou a měnovou unii 
a zlepšit odolnost ekonomik členských 
států. V této souvislosti je nezbytné 
pokračovat v úsilí o „magický 
trojúhelník“, který spočívá jednak ve 
zvyšování investic, pak v provádění 
účinných reforem, které budou 
podporovat udržitelný, inteligentní a 
sociálně odpovědný růst podporující 
začlenění, a za třetí v přijímání zdravých 
fiskálních politik. Udržitelné reformy a 
investice zaměřené na růst, zvyšování 
odolnosti a řešení strukturálních 
nedostatků ekonomik a posílení jejich 
odolnosti proto budou nezbytné k tomu, 
aby se ekonomiky a společnosti vrátily na 
cestu udržitelného oživení, a k oživení 
růstového potenciálu, posílení 
přizpůsobivosti, tvorbě pracovních míst a 
podpoře investic a procesu vzestupné 
hospodářské, sociální a územní 
konvergence.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení výzev a priorit vnitrostátních 
reforem a sledování provádění těchto 
priorit evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik. V rámci 
evropského semestru Evropský parlament 
uvedl, že sociálně odpovědné reformy 
musí být založené na solidaritě, integraci, 
sociální spravedlnosti a spravedlivém 
rozdělování bohatství, čímž bude vytvořen 
model, jenž zajistí rovnost a sociální 
ochranu, bude chránit zranitelné skupiny 



PE655.852v01-00 8/43 PR\1210940CS.docx

CS

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

a zlepšovat životní úroveň všech občanů, 
což jsou klíčové zásady evropského pilíře 
sociálních práv. Na podporu reformních 
priorit v rámci evropského semestru 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie jsou předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat priority, jež mají být 
podpořeny vnitrostátními finančními 
prostředky a/nebo prostředky Unie. Tyto 
strategie by také měly sloužit k 
soudržnému využívání finančních 
prostředků Unie; k dosažení cílů 
stanovených v tomto nařízení a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4 a) V této souvislosti členské státy 
dosud dostatečně neprovedly doporučení 
pro jednotlivé země vydaná v rámci 
evropského semestru. Zatímco v letech 
2012 až 2018 provedly členské státy v 
průměru pouze 53 % doporučení pro 
jednotlivé země, představují potenciální 
pozitivní vedlejší účinky lepší koordinace 
fiskální politiky  podle odhadů Evropské 
centrální banky z roku 2017 a odhadů 
Komise z roku 2018 přibližně 0,2 % až 
0,3 % HDP, neboli 30 až 45 miliard EUR 
ročně. V této souvislosti by měly být 
nástroj pro technickou podporu i jeho 
kapacita a velikost vnímány jako investice 
do budoucnosti s vysokou přidanou 
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hodnotou.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Členské státy stále více využívaly 
technickou podporu v rámci uvedeného 
programu. Proto by mělo toto nařízení 
zřídit nástroj pro technickou podporu, který 
by dále podporoval členské státy při 
provádění reforem a značně tuto podporu 
posílil. Tento nástroj by měl rovněž 
představovat významný prvek udržitelného 
a spravedlivého hospodářského obživení 
po krizi COVID-19 a měl by mít k 
dispozici dostatečné finanční zdroje, aby 
mohl plnit své zamýšlené cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje nástroj pro 
technickou podporu k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a k dosažení celkového 
cíle 30 %  rozpočtu Unie na podporu cílů 
v oblasti klimatu. Nástroj pro technickou 
podporu, který potvrzuje důležitost 
digitalizace Unie ve všech oblastech 
hospodářství a společnosti, by měl 
podpořit členské státy při provádění 
digitálního oživení prostřednictvím 
reforem a investic do digitální 
infrastruktury a dovedností, jež přispějí k 
cíli vytvoření jednotného digitálního trhu. 
Nástroj pro technickou podporu by měl 
rovněž přispět k naplňování závazků Unie 
a členských států v rámci evropského 
pilíře sociálních práv. Příslušná opatření 
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by měla být identifikována během přípravy 
a provádění nástroje pro technickou 
podporu a přehodnocována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů. Tato 
příslušná opatření by měla řešit rovněž 
širší environmentální, digitální a sociální 
výzvy v Unii, včetně ochrany přírodního 
kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a měla by být též v souladu s 
Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 včetně 
jejího 5. cíle, který se týká rovnosti žen a 
mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude 
podporovat úsilí členských států o 
provádění reforem a investic, které budou 
přispívat k udržitelnému a spravedlivému 
hospodářskému a sociálnímu oživení 
 zahrnujícímu rovnost žen a mužů
nad rámec pandemie COVID-19 a které 
jsou nezbytné k dosažení odolnosti a 
konvergence, jež účinně reagují na 
doporučení pro jednotlivé země přijatá v 
rámci evropského semestru, a posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Za účelem dosažení obecného cíle 
nástroje pro technickou podporu by měly 
být stanoveny specifické cíle. Tyto 
specifické cíle by měly spočívat v podpoře 
úsilí vnitrostátních orgánů o navrhování, 
vypracovávání a provádění reforem, 
například o přípravu, provádění, revizi a 
zlepšování vnitrostátních plánů na 
podporu oživení a odolnosti v souladu s 
nařízením o nástroji na podporu oživení 
a odolnosti, mimo jiné prostřednictvím 
výměny osvědčených postupů, vhodných 
postupů a metodik a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu i 
nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících s 
řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami a 
pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením a péčí o děti a rozvojem 
infrastruktury ve všech těchto oblastech. 
Zvláštní důraz by měl být kladen na 
opatření, která podporují zelenou a 
digitální transformaci. Nástroj pro 
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technickou podporu by měl rovněž 
přispívat 
ke směřování členských států, jejichž 
měnou není euro, ke vstupu do eurozóny.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Aby bylo možno vyhovět 
dodatečným potřebám v rámci nástroje pro 
technickou podporu, měly by mít členské 
státy v souladu s příslušným postupem a v 
rozsahu nejvýše 5 % rozpočtového přídělu 
dotyčného členského státu  v rámci 
sdíleného řízení na období 2021-2027 
státu možnost převést do rozpočtu 
uvedeného nástroje zdroje programované v 
rámci sdíleného řízení z fondů Unie. 
Převedené zdroje by měly být čerpány v 
souladu s pravidly tohoto nástroje a měly 
by být použity výhradně ve prospěch 
dotčeného členského státu. Komise by 
měla dotčenému členskému státu 
poskytnout zpětnou vazbu ohledně využití 
doplňkových dobrovolných příspěvků. 
Tyto dodatečné zdroje by měly být použity 
podle pravidel a pro účely nástroje pro 
technickou podporu v souladu s tímto 
nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

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

(13) Nástroj pro technickou podporu by 
měl být poskytován na požádání, aby 
podporoval provádění reforem, jež jsou 
uskutečňovány z podnětu členských států a 
jež jsou v souladu s cíli nástroje, reforem 
souvisejících s procesy správy 
ekonomických záležitostí, které účinně 
reagují na doporučení pro jednotlivé země 
přijatá v rámci evropského semestru, nebo 
opatřeními týkajícími se provádění práva 
Unie a reforem souvisejících s prováděním 
ekonomických ozdravných programů. 
Nástroj pro technickou podporu by měl 
rovněž poskytovat technickou podporu při 
přípravě, provádění, revizi a zlepšování 
plánů na podporu oživení, které mají být 
provedeny podle nařízení o nástroji 
na podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) V souladu se stávajícími pravidly a 
praxí v rámci programu na podporu 
strukturálních reforem by se měl zavést 
jednoduchý postup předkládání žádostí o 
technickou podporu. Z tohoto důvodu by 
členské státy měly žádosti podávat do 31. 
října kalendářního roku s výjimkou žádostí 
podaných s cílem změnit nebo nahradit 
vnitrostátní plány na podporu oživení a 
odolnosti v souladu s nařízením o nástroji 
na podporu oživení a odolnosti, které 
mohou být předloženy kdykoli. Měla by se 
stanovit vhodná kritéria pro analýzu 
žádostí předložených členskými státy, 
přičemž je třeba respektovat všeobecnou 
zásadu rovného zacházení, řádného 
finančního řízení a transparentnosti. Tato 
kritéria by měla zohledňovat naléhavost, 
vážnost a rozsah problémů, jakož i potřeby 
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podpory zjištěné v oblastech politiky, v 
nichž se technická podpora plánuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14 a) Komise by měla vybízet členské 
státy se značnou potřebou podpory, aby 
nástroj pro technickou podporu využívaly. 
Mají-li prováděné reformy získat širokou 
podporu a přijetí, měly by členské státy, 
které chtějí nástroj využívat, případně 
konzultovat s příslušnými zúčastněnými 
stranami, jako jsou místní a regionální 
orgány, hospodářští a sociální partneři a 
občanská společnost, a to v souladu s 
příslušnými ustanoveními kodexu chování 
pro partnerskou spolupráci platného pro 
politiku soudržnosti, a rovněž  s 
vnitrostátními parlamenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Pro účely odpovědnosti, 
transparentnosti a zviditelnění činnosti 
Unie by se s výhradou určitých podmínek, 
jejichž cílem je ochrana citlivých 
informací, měly plány spolupráce a 
podpory bezodkladně předložit současně 
Evropskému parlamentu a Radě a Komise 
by měla provádět příslušné komunikační 
činnosti včetně společných 
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komunikačních činností s vnitrostátními 
orgány, kontaktními kancelářemi 
Evropského parlamentu a zastoupeními 
Komise v dotčeném členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(17) Měla by být přijata ustanovení o 
provádění nástroje pro technickou podporu, 
zejména pokud jde o způsoby řízení, formy 
financování opatření technické podpory a 
obsah pracovních programů, které by měly 
být přijaty prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci. Vzhledem k tomu, 
jak je důležité, aby členské státy 
pokračovaly v reformách a prováděly je, je 
třeba povolit míru spolufinancování grantů 
až do 100 % způsobilých nákladů. Aby 
bylo možné technickou podporu rychle 
uvolnit, mělo by být přijato ustanovení o 
přijímání zvláštních opatření na omezené 
období. Za tímto účelem by měla být pro 
zvláštní opatření vyhrazena omezená 
částka rozpočtu v rámci pracovního 
programu nástroje pro technickou podporu, 
která nepřesáhne 10 % ročního přídělu1a.

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh -17

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu s 
probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise a 
členský stát by měly ve všech fázích 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zajistit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování mezi 
nástrojem pro technickou podporu a 
jinými programy a nástroji Unie, a 
zejména s opatřeními financovanými z 
prostředků Unie, včetně související 
technické pomoci, aby se během celého 
procesu zabránilo zdvojování nebo 
překrývání.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) Komise by měla předkládat 
současně Evropskému parlamentu a Radě 
pololetní zprávu o provádění tohoto 
nařízení. Kromě toho by mělo být 
provedeno nezávislé hodnocení v polovině 
období zaměřené na dosažení cílů nástroje 
stanoveného tímto nařízením, účinnost 
využívání jeho zdrojů a jeho přidanou 
hodnotu. Dlouhodobý dopad nástrojů by 
měl být přezkoumán při nezávislém 
hodnocení ex post.

Or. en
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k uplatňování tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Uvedená 
pravidla jsou stanovena v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU, 
Euratom) 2018/1046 (dále jen „finanční 
nařízení“)17 a určují zejména postup pro 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, veřejných zakázek, 
cen, nepřímého plnění a stanoví kontroly 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž týkají pravidel nezbytných 
pro ochranu rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech, neboť 
plné dodržování právního státu je 
nezbytným předpokladem legitimity 
evropského projektu jako celku, základní 
podmínkou pro budování důvěry občanů v 
Unii a zajištění účinného provádění jejích 
politik, jakož i nezbytnou podmínkou 
řádného finančního řízení a efektivního 
financování z EU.

_________________ _________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. 
července 2018, kterým se stanoví finanční 
pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění 
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 
1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 
1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 

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

283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a 
zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201318, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9519, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9620 a nařízením Rady (EU) 
2017/193921 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol a 
inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce vyšetřovat a 
stíhat podvody a jiné trestné činy proti 
finančním zájmům Unie, jak je stanoveno 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/13712. V souladu s finančním 
nařízením musí všechny osoby nebo 
subjekty, které přijímají finanční 
prostředky Unie, plně spolupracovat při 
ochraně finančních zájmů Unie, udělit 
Komisi, úřadu OLAF, Úřadu evropského 

(22) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201318, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9519, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9620 a nařízením Rady (EU) 
2017/193921 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně opatření týkajících se 
prevence, odhalování, nápravy a 
vyšetřování nesrovnalostí včetně podvodů, 
zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) má pravomoc provádět 
v souladu s nařízením (EU, Euratom) 
č. 883/2013 a nařízením (Euratom, ES) 
č. 2185/96 správní vyšetřování, včetně 
kontrol a inspekcí na místě, aby zjistil, zda 
nedošlo k podvodu, úplatkářství nebo 
jinému protiprávnímu jednání 
poškozujícímu finanční zájmy Unie. Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) je 
v souladu s nařízením (EU) 2017/1939 
zmocněn vyšetřovat a stíhat podvody a jiné 
trestné činy proti finančním zájmům Unie, 
jak je stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/13712. V 
souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
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veřejného žalobce a Evropskému 
účetnímu dvoru nezbytná práva a potřebný 
přístup a zajistit, aby všechny třetí osoby 
podílející se na vynakládání finančních 
prostředků Unie udělily Komisi, úřadu 
OLAF, Úřadu evropského veřejného 
žalobce a Evropskému účetnímu dvoru 
rovnocenná práva.

zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
Účetnímu dvoru a ve vztahu k členským 
státům, které se účastní posílené 
spolupráce, úřadu EPPO podle nařízení 
(EU) 2017/1939 nezbytná práva a potřebný 
přístup a zajistit, aby třetí strany podílející 
se na vynakládání finančních prostředků 
Unie udělily rovnocenná práva.

_________________ _________________
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

19 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

19 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

20 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

21 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

21 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

22 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

Or. en

Pozměňovací návrh 21
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům, 
včetně jejich vnitrostátních orgánů, 
provádět institucionální a správní 
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odolnosti; udržitelné reformy zaměřené na udržení 
růstu a posílení odolnosti včetně reforem  v 
souvislosti s oživením Unie po krizi 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) „evropským semestrem pro 
koordinaci hospodářských politik“ (dále 
jen „evropský semestr“) se rozumí proces 
stanovený v článku 2-a nařízení Rady 
(ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 19971a.
_________________
1aNařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. 
července 1997 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 
2.8.1997, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) „doporučeními pro jednotlivé 
země“ se rozumí doporučení Rady určená 
každému členskému státu v souladu s čl. 
121 odst. 2 a čl. 148 odst. 4 Smlouvy o 
fungování EU v kontextu evropského 
semestru pro koordinaci hospodářských 
politik;
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Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v pomoci 

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

úsilí vnitrostátních orgánů o zlepšování 
jejich kapacity pro navrhování, 
vypracovávání a provádění reforem, 
například pro přípravu, provádění, revizi 
a zlepšování vnitrostátních plánů na 
podporu oživení a odolnosti v souladu s 
nařízením (EU) č. YYYY/XXXX [nařízení 
o nástroji na podporu oživení a odolnosti], 
mimo jiné díky výměně osvědčených 
postupů, vhodných postupů a metodik a 
účinnějšího a účelnějšího řízení lidských 
zdrojů. Tyto specifické cíle jsou sledovány 
v úzké spolupráci s dotčenými členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

struktury a systémy správy informací pro 
správu veřejných financí a aktiv, 
rozpočtový proces včetně genderového 
rozpočtování, makrofiskální rámec, řízení 
dluhu a likvidity, výdaje a daňovou 
politiku, dodržování daňových předpisů, 
boj proti agresivnímu daňovému 
plánování, daňové podvody a daňové 
úniky, správu příjmů a celní unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a elektronickou 
veřejnou správu orientovanou na služby, 
včetně digitalizace veřejné správy a 
případně prostřednictvím zjednodušení 
pravidel, účinný právní stát, reformu 
soudních systémů, prostřednictvím dobře 
vybavených orgánů pro hospodářskou 
soutěž a antimonopolních orgánů a 
posílení boje proti podvodům, úplatkářství 
a praní peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků, samostatně 
výdělečně činných osob, podnikatelů a 
podniků sociální ekonomiky, 
reindustrializaci, rozvoj soukromého 
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podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

sektoru, trhy produktů a služeb, investice, 
veřejnou účast v podnicích, obchod a přímé 
zahraniční investice, hospodářskou soutěž 
a zadávání veřejných zakázek, udržitelný 
rozvoj odvětví, včetně přemístění 
produkce, a podporu výzkumu, inovací a 
digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) politiky na podporu dalšího 
rozvoje infrastruktury v odvětví politiky, 
hospodářství, správy, digitálního odvětví, 
bezpečnosti, bydlení, zdraví, dopravy, 
životního prostředí, veřejných zakázek a 
vzdělávacích systémů a nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) politiky v souvislosti s přípravou 
členských států, jejichž měnou není euro, 
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na členství v eurozóně a politiky 
podporující jejich nominální a reálné 
směřování ke vstupu do eurozóny; a dále

Or. en

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) politiky pro schopnosti včasného 
odhalování značných rizik pro veřejné 
zdraví nebo bezpečnost a koordinované 
reakce na ně a pro oblast rozvoje řešení 
kontinuity podnikání a služeb pro 
základní veřejné a soukromé instituce a 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Finanční krytí pro provádění 
nástroje na období 2021–2027 činí 1 450 
000 000 EUR v běžných cenách. Finanční 
krytí na období 2021–2024 činí 
1 000 000 000 EUR v běžných cenách. 
Finanční krytí na období 2025–2027 činí 
450 000 000 EUR v běžných cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
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Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Do nástroje mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení s 
maximálním limitem 5 % rozpočtového 
krytí dotyčného členského státu  v rámci 
sdíleného řízení na období 2021–2027. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení nebo nepřímo v 
souladu s písmenem c) uvedeného článku. 
Uvedené zdroje se použijí podle pravidel 
nástroje a za jeho účelem v souladu s 
tímto nařízením ve prospěch dotčeného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Příspěvek dodatečných zdrojů k rozpočtu

1. Kromě rozpočtu uvedeného v článku 6 
mohou členské státy na vlastní žádost do 
rozpočtu nástroje převést dodatečné 
zdroje.
2. Tyto dodatečné zdroje představují vnější 
účelově vázané příjmy navíc k těm, které 
jsou vyjmenovány v čl. 21 odst. 2 písm. a) 
finančního nařízení. Na tyto dodatečné 
zdroje se použije čl. 22 odst. 2 písm. a) 
finančního nařízení.
3. Dodatečné zdroje jsou užívány k 
financování opatření uvedených ve 
článku 7 a jsou používány výhradně ve 
prospěch dotčeného členského státu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) semináře, konference a workshopy; i) semináře, konference a workshopy 
s širokou škálou zúčastněných stran 
prostřednictvím různých fór, včetně 
organizací žen a zástupců zranitelných 
skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) organizace místní operativní 
podpory v oblastech, jako je azyl, migrace 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, studie proveditelnosti, 
hodnocení a posouzení dopadů včetně 
posouzení dopadů na rovnost žen a mužů, 
technické projekty a technická 
dokumentace a příprava a publikace 
pokynů, zpráv a vzdělávacích materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje získat 
technickou podporu v rámci tohoto 

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

nástroje, předloží Komisi žádost o 
technickou podporu, v níž uvede oblasti 
politiky a priority pro podporu v rámci 
oblasti působnosti, jak je stanovena v 
článku 5. Tyto žádosti se podávají do 31. 
října kalendářního roku. Komise může 
poskytnout pokyny ohledně hlavních 
prvků, které mají být v žádosti o podporu 
uvedeny, a může dále propagovat a 
podporovat využívání nástroje členskými 
státy s vysokými potřebami podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Mají-li prováděné reformy získat 
širokou podporu a přijetí, měly by členské 
státy, které chtějí nástroj využívat, 
případně v rámci žádosti o technickou 
podporu konzultovat s příslušnými 
zúčastněnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) prováděním reforem členskými 
státy z jejich vlastního podnětu a v souladu 
s obecnými a specifickými cíli 
stanovenými v článcích 3 a 4 tohoto 
nařízení, zejména na podporu oživení [v 
souladu s nařízením o nástroji na podporu 
oživení a odolnosti (EU) č. YYY/XX], za 
účelem dosažení udržitelného 
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hospodářského růstu a vytváření vysoce 
kvalitních pracovních míst a posílení 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) prováděním reforem zaměřených 
na udržení růstu a posílení odolnosti v 
rámci procesů správy ekonomických 
záležitostí efektivně reagujících na 
doporučení pro jednotlivé země vydaná v 
rámci evropského semestru nebo opatření 
týkajících se provádění práva Unie;

Or. en

Odůvodnění

stávající písmeno c převedeno před b

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) revizí a zlepšováním plánů na 
podporu oživení a odolnosti podle nařízení 
(EU) č. XXXX/YYYY [nařízení o nástroji 
na podporu oživení a odolnosti];

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou kdykoli 
předložit žádosti, které spadají pod 
odstavec 2 písm. e) tohoto článku za 
účelem změny nebo nahrazení svých 
návrhů v souladu s čl. 18 nařízení oo 
nástroji na podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise předá se souhlasem 
dotčeného členského státu bez zbytečného 
odkladu plán spolupráce a podpory 
současně Evropskému parlamentu a Radě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Aby zajistila viditelnost 
financování podpůrných opatření 
obsažených v plánech spolupráce a 
podpory z prostředků Unie, provádí 
Komise komunikační činnosti, a to i 
prostřednictvím společných 
komunikačních činností s vnitrostátními 
orgány, kontaktními kancelářemi 
Evropského parlamentu a zastoupeními 
Komise v dotčeném členském státě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise provádí nástroj v souladu s 
finančním nařízením.

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

_________________
1aÚř. věst. C , , s. .

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro účely provádění technické podpory 
přijme Komise prostřednictvím aktů 
v přenesené pravomoci podle článku 16a 
pracovní programy.

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

K zajištění včasné dostupnosti zdrojů bude 
omezená část pracovního programu, 
nepřesahující 10 % ročního přídělu1a, 
vyhrazena na zvláštní opatření pro případ 
neočekávaných a řádně odůvodněných 
naléhavých důvodů, které vyžadují 
okamžitou reakci, včetně vážných 
hospodářských výkyvů nebo významných 
okolností, jež mají závažný dopad na 
hospodářské a sociální podmínky v 
členském státě, které jsou mimo jeho 
kontrolu.

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/an
nual_work_programme_of_the_structural
_reform_support_programme.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise a dotčené členské státy 
v rozsahu úměrném jejich příslušným 
oblastem odpovědnosti posílí součinnost 
a zajistí účinnou koordinaci mezi nástrojem 
pro technickou podporu a jinými programy 
a nástroji Unie, a zejména s opatřeními 
financovanými z fondů Unie. Za tímto 
účelem:

1. Komise a dotčené členské státy 
v rozsahu úměrném jejich příslušným 
oblastem odpovědnosti posílí součinnost 
a zajistí účinnou koordinaci, 
komplementaritu a soudržnost mezi 
nástrojem pro technickou podporu a jinými 
programy a nástroji Unie, a zejména 
s opatřeními financovanými z fondů Unie, 
aby se zabránilo zdvojování a překrývání. 
Za tímto účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh -59
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění nástroje a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas. Za 
tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie uloží přiměřené 
požadavky na podávání zpráv.

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění nástroje a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas, a 
kdykoli to bude možné, také roztříděné 
podle pohlaví. Za tímto účelem se 
příjemcům finančních prostředků Unie 
uloží přiměřené požadavky na podávání 
zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva Pololetní zpráva

Or. en

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění tohoto nařízení.

1. Komise předloží současně 
Evropskému parlamentu a Radě pololetní 
zprávu o provádění tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva obsahuje informace 
o:

2. Pololetní zpráva obsahuje 
informace o:

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) plánech spolupráce a podpory 
uvedených v čl. 8 odst. 3;

(Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provádění podpůrných opatření. (Netýká se českého znění.)  

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 a
Dialog o podpoře reforem
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V zájmu posílení dialogu mezi orgány 
Unie, zejména Evropským parlamentem, 
Radou a Komisí, a v zájmu zajištění větší 
transparentnosti a odpovědnosti může 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
vyzvat zástupce Rady a Komise, aby 
vystoupili před výborem a projednali 
všechna opatření přijatá podle tohoto 
nařízení včetně pololetní zprávy uvedené 
ve článku 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení v polovině období 
týkající se jeho provádění. Komise rovněž 
předloží těmto orgánům zprávu o 
nezávislém hodnocení ex post, a to 
nejpozději do tří let od konce období 
uvedeného v článku 1.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů nejpozději čtyři roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost 
nezávislou zprávu o hodnocení v polovině 
období týkající se jeho provádění. Komise 
rovněž předloží těmto orgánům zprávu o 
nezávislém hodnocení ex post, a to 
nejpozději do tří let od konce období 
uvedeného v článku 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Hodnotící zpráva v polovině období 
zejména posoudí, do jaké míry bylo 
dosaženo cílů nástroje uvedených v 
článcích 3 a 4, účinnost využívání zdrojů a 

2. Hodnotící zpráva v polovině období 
zejména posoudí míru, do jaké bylo 
dosaženo cílů nástroje uvedených v 
článcích 3 a 4, účinnost využívání zdrojů a 
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evropskou přidanou hodnotu. Zváží také, 
zda jsou všechny cíle a akce nadále 
relevantní.

evropskou přidanou hodnotu, jakož i 
komunikační aktivity, které byly zavedeny 
k zajištění viditelnosti financování z Unie. 
Zváží také, zda jsou všechny cíle a akce 
nadále relevantní.

Or. en

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě potřeby budou k 
hodnotící  zprávě v polovině období nebo 
ke zprávě o hodnocení ex post přiloženy 
legislativní návrhy na změnu tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Kapitola 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IIIA
Výkon přenesené pravomoci

Článek 16a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v čl. 12 
odst. 6 je svěřena Komisi do 31. prosince 
2028.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
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v čl. 12 odst. 6 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 12 odst. 6 vstoupí v platnost 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě [tří měsíců] ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí a 
jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace různým cílovým skupinám, 

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou původ těchto prostředků a 
zajistí jejich viditelnost, zejména při 
propagaci akcí a jejich výsledků, tím, že 
poskytnou soudržné, účinné a přiměřeně 
zacílené informace různým cílovým 
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včetně médií a veřejnosti. skupinám, včetně médií a veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise realizuje k nástroji a 
souvisejícím akcím a výsledkům 
informační a komunikační akce. Finanční 
zdroje vyčleněné na nástroj musí rovněž 
přispívat k institucionální komunikaci o 
politických prioritách Unie, pokud 
souvisejí s cíli uvedenými v článcích 3 a 4.

2. Komise realizuje k nástroji a 
souvisejícím akcím a výsledkům 
informační a komunikační akce, a to i 
prostřednictvím společných 
komunikačních činností s vnitrostátními 
orgány, kontaktními kancelářemi 
Evropského parlamentu a zastoupeními 
Komise v příslušných členských státech. 
Finanční zdroje vyčleněné na nástroj musí 
rovněž přispívat k institucionální 
komunikaci o politických prioritách Unie, 
pokud souvisejí s cíli uvedenými v 
článcích 3 a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě potřeby lze do rozpočtu 
na období po roce 2020 začlenit i 
prostředky na pokrytí výdajů stanovených 
v čl. 6 odst. 2, které souvisejí s řízením 
akcí, jež nebudou dokončeny do 31. 
prosince 2020.

(Netýká se českého znění.)  

Or. en


