
AD\1200173CS.docx PE645.062v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

2018/0213(COD)

27.5.2020

STANOVISKO
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor

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

Zpravodaj: Dragoş Pîslaru



PE645.062v02-00 2/33 AD\1200173CS.docx

CS

PA_Legam



AD\1200173CS.docx 3/33 PE645.062v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

Jak je uvedeno v návrhu Komise, program na podporu reforem po roce 2020 sestává ze tří 
nástrojů: 1) nástroj pro technickou podporu, který vychází ze stávajícího programu na podporu 
strukturálních reforem, 2) nástroj pro provádění reforem a 3) konvergenční nástroj. Probíhající 
jednání v Radě Evropské unie nicméně zdůrazňují, že program na podporu reforem by mohl 
být strukturován jinak: 1) nástroj pro technickou podporu, který vychází ze stávajícího 
programu na podporu strukturálních reforem, 2) rozpočtový nástroj pro konvergenci 
a konkurenceschopnost pro eurozónu a 3) konvergenční a reformní nástroj pro členské státy 
mimo eurozónu. Zpravodaj vzal na vědomí tato jednání o odlišné struktuře programu, která 
probíhají v Radě.

Strukturální reformy podporované programem na podporu reforem mohou mít významný 
dopad na trh práce a systémy sociálního zabezpečení členských států. Zpravodaj zdůrazňuje 
posouzení dopadu vypracované Komisí (SWD (2018) 310 final), podle kterého se předpokládá, 
že „vlivem stimulace vytváření pracovních míst v celé Unii bude mít program [na podporu 
reforem] pozitivní účinek na zaměstnanost. Tohoto účinku lze dosáhnout například 
prostřednictvím reforem trhu práce, zejména těch, které zlepšují dovednosti a zvyšují 
kvalifikace pracovní síly a schopnost přizpůsobit se potřebám trhu. Program může mít 
prostřednictvím podpory realizace evropského pilíře sociálních práv také pozitivní vliv na 
rozdělení příjmů, aktivní politiky na trhu práce, sociální začleňování a sociální ochranu.“

Zpravodaj očekává, že program na podporu reforem členské státy dostatečně podnítí k tomu, 
aby přispívaly ke konkurenceschopnosti a prosperitě Evropské unie, zabývaly se dynamikou 
a digitalizací trhů práce v budoucnu, řešily sociální vyloučení a vytvářely příležitosti pro své 
občany, zejména pro děti a mládež. Vzhledem k tomu, že oblast působnosti programu na 
podporu reforem souvisí s prováděním doporučení pro jednotlivé země, která jsou stanovena 
v evropském semestru, zpravodaj očekává, že program na podporu reforem významně 
přispěje k provádění evropského pilíře sociálních práv. Zpravodaj očekává, že program na 
podporu reforem podnítí a podpoří reformy pomocí investic se sociálním dopadem, které také 
zajistí digitální řešení pro sociální potřeby a dávky občanů a zároveň zlepší jejich sociální 
blahobyt.



PE645.062v02-00 4/33 AD\1200173CS.docx

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový 
výbor jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie představuje rámec 
pro určování priorit jednotlivých států a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Tyto strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní projekty 
pro investice, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky a 
prostředky Unie. Měly by rovněž sloužit k 
využívání finančních prostředků Unie 
soudržným způsobem a k maximalizaci 
přidané hodnoty finanční podpory, která 
bude poskytnuta zejména z programů 
podporovaných Unií v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Fondu 
soudržnosti, Evropského sociálního fondu, 
Evropského námořního a rybářského fondu 
a případně z Evropského zemědělského 
fondu pro rozvoj venkova, evropské funkce 
investiční stabilizace a fondu InvestEU.

(3) Na úrovni Unie představuje rámec 
pro určování priorit jednotlivých států a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr. Členské státy vypracovávají na 
podporu těchto priorit reforem své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie a 
zohledňují při tom investiční potřeby a 
výzvy spojené s regionálními a územními 
rozdíly. Tyto strategie by měly být 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem v návaznosti 
na rozsáhlý proces konzultací s 
příslušnými zúčastněnými stranami, a to 
včetně sociálních partnerů, jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
prioritní projekty pro investice, jež mají být 
podpořeny vnitrostátními finančními 
prostředky a prostředky Unie. Měly by 
rovněž sloužit k využívání finančních 
prostředků Unie soudržným způsobem a k 
maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, která bude poskytnuta zejména z 
programů podporovaných Unií v rámci 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Fondu soudržnosti, Evropského sociálního 
fondu, Evropského námořního a 
rybářského fondu a případně z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 
evropské funkce investiční stabilizace a 
fondu InvestEU. Členské státy a Komise 
by měly zajistit koordinaci, doplňkovost 
a soudržnost programu s ostatními 
nástroji Unie, zejména tím, že se vyvarují 
zdvojování činností v rámci celého 
procesu.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V rámci cílů evropského semestru 
by strukturální reformy měly být založené 
na solidaritě, integraci a sociální 
spravedlnosti s cílem vytvářet kvalitní 
zaměstnanost a udržitelný růst, a zlepšit 
tak životní úroveň všech občanů Unie a 
zajistit rovnost, začlenění a dostupnost 
sociální ochrany pro všechny v souladu s 
klíčovými zásadami evropského pilíře 
sociálních práv.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Hospodářská a finanční krize 
ukázala, že budování silných a odolných 
ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na hospodářské 
otřesy a rychleji překonávat jejich účinky. 
Provádění strukturálních reforem je jednou 
z politických priorit Unie, neboť tyto 
reformy usilují o dosažení udržitelného 
oživení, nastartování hospodářského růstu, 
přizpůsobení se technologickému rozvoji, 
posílení schopnosti přizpůsobení a  
systémů sociálního zabezpečení a podporu 
procesu sbližování. Provádění 
strukturálních reforem by mělo rovněž 
přispět k posílení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, produktivity a 
investic, k vytvoření příznivých 
hospodářských a sociálních podmínek pro 
udržitelný růst a zaměstnanost a k řešení 
demografických výzev v Unii. Mělo by 
také přispět k vybudování odolných 
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pracovních trhů, podpoře důstojných 
pracovních míst a k posílení sociálního 
začlenění.  Cílem reforem je také pomoci 
odstranit kapacitní problémy a vytvořit 
příznivé prostředí pro investice a malé a 
střední podniky i pro inovativní 
a udržitelnou reindustrializaci. Konkrétně 
by měly reformy systémů vzdělávání 
a odborné přípravy přispět k posílení 
hospodářské činnosti a zároveň vytvořit 
podmínky pro střednědobý a dlouhodobý 
růst.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/82519 zavedlo program 
na podporu strukturálních reforem na 
období 2017–2020 s rozpočtem ve výši 
142 800 000 EUR. Tento program byl 
zaveden s cílem posílit kapacitu členských 
států pro přípravu a provádění 
prorůstových správních a strukturálních 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
pomoci pro účinné a účelné využívání 
finančních prostředků Unie. Technickou 
podporu v rámci uvedeného programu 
poskytuje Komise na žádost členského 
státu a může pokrývat širokou škálu oblastí 
politik. Počáteční zkušenosti s programem 
na podporu strukturálních reforem ukázaly, 
že objem požadované technické podpory 
dosáhl přibližně čtyřnásobku (v roce 2017) 
a pětinásobku (v roce 2018) jeho 
dostupného ročního rozpočtu.

(7) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/82519 zavedlo program 
na podporu strukturálních reforem na 
období 2017–2020 s rozpočtem ve výši 
142 800 000 EUR. Tento program byl 
zaveden s cílem posílit kapacitu členských 
států pro přípravu a provádění 
prorůstových správních a strukturálních 
reforem, mimo jiné prostřednictvím 
pomoci pro účinné a účelné využívání 
finančních prostředků Unie. Technickou 
podporu v rámci uvedeného programu 
poskytuje Komise na žádost členského 
státu a může pokrývat širokou škálu oblastí 
politik. Počáteční zkušenosti s programem 
na podporu strukturálních reforem ukázaly, 
že objem požadované technické podpory 
dosáhl přibližně čtyřnásobku (v roce 2017) 
a pětinásobku (v roce 2018) jeho 
dostupného ročního rozpočtu, v důsledku 
čehož Komise navrhla navýšení jeho 
rozpočtu na roky 2019 a 2020.

__________________ __________________
19 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. 

19 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. 
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1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (Úř. věst. 
L 129, 19.5.2017, s. 1).

1303/2013 a (EU) č. 1305/2013 (Úř. věst. 
L 129, 19.5.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Orgány a instituce Unie mají 
značné zkušenosti s poskytováním 
konkrétní podpory celostátním, 
regionálním a místním orgánům 
členských států při budování kapacit a 
provádění politiky soudržnosti. Těchto 
zkušeností by se mělo využít k posílení 
schopnosti Unie poskytovat podporu 
zainteresovaným členským státům s cílem 
přispět ke zlepšení jejich růstového 
potenciálu a sociální soudržnosti, a to 
prostřednictvím opatření zaměřených na 
zvýšení míry zaměstnanosti, boj proti 
vyloučení a chudobě a zvýšení dostupnosti 
služeb obecného zájmu, včetně kvalitních 
vzdělávacích a pečovatelských a 
zdravotnických služeb.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec poskytování 
podpory členským státům prostřednictvím 
nabídky přímé finanční podpory spolu s 
podporou technickou. Za tímto účelem by 
měl být zřízen nový program na podporu 
reforem (dále jen „program“), který by 
poskytoval účinné stimuly pro 
intenzivnější provádění strukturálních 
reforem v členských státech. Program by 
měl být komplexní a měl by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 

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

získaly při používání jiných nástrojů a 
programů. Program by měl rovněž 
pokračovat v akcích a způsobu fungování 
programu na podporu strukturálních 
reforem, které se osvědčily jako velice 
užitečné a členské státy je oceňují, pokud 
jde o posilování správní kapacity 
vnitrostátních orgánů v různých oblastech 
politiky, a stavět na zásadách stanovených 
v evropském pilíři sociálních práv, Listině 
základních svobod Evropské unie a na 
cílech OSN týkajících se udržitelného 
rozvoje. Program by měl rovněž zahrnovat 
cílenou podporu reforem v členských 
státech, jejichž měnou není euro, ale které 
jsou povinny přijmout jednotnou měnu.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Obecným cílem programu je 
posílení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, investic, 
konkurenceschopnosti, produktivity, 
udržitelného růstu, vytváření pracovních 
míst, sociálního začlenění a 
zaměstnanosti. Za tímto účelem by měl 
program poskytovat finanční pobídky pro 
účely řešení problémů strukturální povahy 
a napomáhat posilování správní 
a institucionální kapacity členských států, 
co se týče jejich institucí a hospodářských 
a sociálních odvětví. Je rovněž nezbytné 
zajistit vhodnou míru zapojení 
regionálních a místních orgánů do 
přípravy a provádění strukturálních 
reforem.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Program by měl podněcovat 
reformy prováděné prostřednictvím 
místních orgánů a dalších zúčastněných 
stran.  V případech, kdy jsou v rámci 
evropského semestru, zejména v 
souvislosti s doporučeními pro jednotlivé 
země, určeny výzvy, které vyžadují 
bezodkladné reformy, avšak dotčený 
členský stát nedostatečně využívá 
přidělené finanční prostředky nebo 
Komise takovéto financování pozastaví, by 
opatření prováděná na regionální a místní 
úrovni, která přispívají k řešení těchto 
výzev, měla nadále čerpat podporu z 
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programu. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) S ohledem na technologický vývoj 
by program mohl přispět  k přijetí 
integrovaných investičních plánů v oblasti 
digitálních infrastruktur a dovedností a k 
vytvoření účinného rámce jejich 
financování, který by měl zajistit nejvyšší 
možnou konkurenceschopnost evropských 
regionů. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) S cílem smysluplně motivovat (20) S cílem smysluplně motivovat 
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členské státy, aby dokončily strukturální 
reformy, je vhodné stanovit maximální 
finanční příspěvek, který je pro ně k 
dispozici v rámci nástroje v každé fázi 
přidělování a v rámci každé výzvy. Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel každého 
členského státu. Aby byly finanční pobídky 
rozloženy do celého období uplatňování 
programu, měly by se členským státům 
finanční prostředky přidělovat ve fázích. V 
první fázi, která bude trvat dvacet měsíců, 
by členským státům měla být dána k 
dispozici polovina (11 000 000 000 EUR) 
celkového finančního krytí nástroje pro 
provádění reforem a v průběhu této fáze 
budou členské státy po podání návrhů 
reformních závazků moci obdržet částky 
dosahující až maximální výše jejich 
přídělu.

členské státy, aby dokončily strukturální 
reformy při zohlednění sociálních, 
hospodářských a územních výzev a potřeb 
v oblasti investic, je vhodné stanovit 
maximální finanční příspěvek, který je pro 
ně k dispozici v rámci nástroje v každé fázi 
přidělování a v rámci každé výzvy. Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel každého 
členského státu a sociální a hospodářské 
situace země, která se měří na základě 
ukazatelů, jako je jejich HDP na 
obyvatele, sociální vyloučení, chudoba a 
nezaměstnanost. Aby byly finanční 
pobídky rozloženy do celého období 
uplatňování programu, měly by se 
členským státům finanční prostředky 
přidělovat ve fázích. V první fázi, která 
bude trvat 20 měsíců, by členským státům 
mělo být dáno k dispozici 75 %  celkového 
finančního krytí nástroje pro provádění 
reforem a v průběhu této fáze budou 
členské státy po podání návrhů reformních 
závazků moci obdržet částky dosahující až 
maximální výše jejich přídělu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) V zájmu transparentnosti a 
účinnosti by v následující fázi, jež bude 
trvat až do konce programu, Komise měla 
stanovit systém pravidelných výzev k 
podávání návrhů za účelem přidělení 
zbylých 25 % celkového finančního krytí 
na tento nástroj a nevyužitých částek z 
předchozího období. Za tímto účelem by se 
měly zavést jednoduché postupy. V rámci 
každé výzvy by všechny členské státy měly 
být vyzvány, aby souběžně předložily 
návrhy reforem, a na základě těchto návrhů 
bude možné jim přidělit jejich maximální 
finanční příspěvek. Před oficiálním 
předložením jakéhokoli návrhu by o něm 
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transparentnosti by se první výzva 
organizovaná Komisí v rámci druhé fáze 
měly týkat částky odpovídající zbývající 
části (11 000 000 000 EUR) celkového 
finanční krytí na tento nástroj. Další výzvy 
k předkládání návrhů by Komise měla 
vyhlásit pouze v případě, že celkové 
finanční krytí nebude plně využito. Komise 
by měla přijmout a zveřejnit orientační 
harmonogram dalších výzev k podávání 
nabídek, jež budou vyhlášeny, a u každé 
výzvy by měla uvést zbývající částku 
celkového finančního krytí, která bude v 
rámci této výzvy k dispozici.

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(22) Je třeba stanovit jasný 
transparentní postup předkládání návrhů 
reformních závazků členskými státy a 
jejich obsah. Po rozsáhlém a řádně 
zdokumentovaném procesu veřejných 
konzultací by měl členský stát předložit 
návrh reformních závazků spolu se svým 
národním programem reforem, avšak ve 
formě samostatné přílohy, kterou lze 
předložit i v jiném termínu. Ačkoliv účast 
v programu je dobrovolná, měly by být 
zejména ty členské státy, které se potýkají 
s přílišnou nerovnováhou, a členské státy 
mimo eurozónu, jejichž strukturální 
rozvoj je značně opožděn, vyzvány, aby v 
rámci nástroje pro provádění reforem 
předložily návrhy reforem na řešení 
problémů, které k této nerovnováze vedly.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(23) S cílem zajistit odpovědnost a 
zaměření na příslušné reformy by členské 
státy měly určit reformní závazky týkající 
se výzev identifikovaných v procesu 
evropského semestru (včetně problémů 
uvedených v doporučeních pro jednotlivé 
země) a navrhnout podrobný soubor 
opatření pro jejich provádění, jehož 
součástí by měly být příslušné milníky, cíle 
a harmonogram provádění po období 
maximálně tří let. Je třeba usilovat o to, 
aby se spolupráce mezi Komisí a 
členskými státy skutečně zlepšila, což by 
vedlo k výrazně účinnějšímu provádění 
reforem.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Mají-li prováděné reformy získat 
širokou podporu, měly by členské státy, 
které chtějí čerpat podporu z programu, v 
rámci postupu vypracování žádostí 
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.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Komise by měla posoudit povahu a 
význam reformních závazků navržených 
členskými státy a určit částku, která bude 
přidělena na základě transparentních 
kritérií. Za tímto účelem by měla vzít v 
potaz podstatné prvky předložené 
členskými státy a posoudit, zda lze 
předpokládat, že reformní závazky 
navrhované členskými státy – s 
přihlédnutím k jejich územním potřebám 
– budou účinně řešit výzvy identifikované 
v souvislosti s evropským semestrem, zda 
tyto závazky představují komplexní 
reformní balíček, zda lze očekávat, že 
posílí výkonnost a odolnost národního 
hospodářství a zda lze očekávat, že jejich 
provádění bude mít v daném členském 
státě a daných regionech trvalý účinek, 
případně v podobě posílení institucionální 
a správní kapacity dotčeného členského 
státu. Kromě toho by také Komise měla 
posoudit, zda lze očekávat, že vnitřní 
opatření navrhovaná členskými státy 
včetně navrhovaných milníků a cílů 
společně se souvisejícími ukazateli zajistí 
účinné provádění reformních závazků v 
období o délce nejvýše tří let. Navržené 
reformy související s mechanismy 
financování by navíc měly být přísně 
monitorovány prostřednictvím procesu 
evropského semestru.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Pro účely transparentnosti by se 
reformní závazky přijaté Komisí měly 
oznámit Evropskému parlamentu a Radě a 
Komise by měla podle potřeby provádět 

(29) Pro účely transparentnosti by se 
reformní závazky přijaté Komisí měly 
oznámit Evropskému parlamentu a Radě a 
Komise by měla podle potřeby pravidelně 
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příslušné komunikační činnosti. provádět příslušné komunikační činnosti.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Mají-li být reformy dlouhodobě 
udržitelné, je rovněž nezbytné, aby orgány 
každého členského státu chápaly politický 
rozsah programu, poskytovaly o něm co 
nejširší informace a byly k jeho realizaci 
zavázány.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Pro účely řádného finančního řízení 
by se měla stanovit zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
Platby by měly být založeny na pozitivním 
hodnocení plnění reformních závazků 
členských států ze strany Komise. Pokud 
členský stát uspokojivě neplní reformní 
závazky, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit a zrušit. Aby se 
zajistil udržitelný účinek reforem po jejich 
provedení, mělo by se stanovit přiměřené 
období určující trvání reforem po vyplacení 
finančního příspěvku. Za přiměřené 
minimální období, které by se mělo použít, 
by se mělo považovat pět let. Měla by se 
stanovit náležitá námitková řízení, aby 
rozhodnutí Komise týkající se pozastavení, 
zrušení a vymáhání vyplacených částek 
respektovalo právo členských států na 
předložení připomínek.

(31) Pro účely řádného finančního řízení 
by se měla stanovit zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, zálohy, platby, 
pozastavení, zrušení a vymáhání finančních 
prostředků. Platby by měly být založeny na 
pozitivním hodnocení plnění reformních 
závazků členských států ze strany Komise. 
Pokud členský stát uspokojivě neplní 
reformní závazky, mělo by být možné 
finanční příspěvek pozastavit a zrušit. Aby 
se zajistil udržitelný účinek reforem po 
jejich provedení, mělo by se stanovit 
přiměřené období určující trvání reforem 
po vyplacení finančního příspěvku. Za 
přiměřené minimální období, které by se 
mělo použít, by se mělo považovat pět let. 
Měla by se stanovit náležitá námitková 
řízení, aby rozhodnutí Komise týkající se 
pozastavení, zrušení a vymáhání 
vyplacených částek respektovalo právo 
členských států na předložení připomínek.

Pozměňovací návrh 25
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(32) Pokud jde o nástroj pro technickou 
podporu, členské státy stále více využívají 
technickou podporu v rámci programu na 
podporu strukturálních reforem, a to ve 
větší míře, než se původně očekávalo, 
v důsledku čehož se navrhuje navýšení 
jeho rozpočtu na roky 2019 a 2020. O 
podporu v rámci programu na podporu 
strukturálních reforem již požádaly téměř 
všechny členské státy a žádosti pokrývají 
všechny oblasti politiky, na něž se program 
vztahuje. Hlavní rysy programu na 
podporu strukturálních reforem by proto 
měly zůstat zachovány, včetně akcí 
způsobilých pro financování v rámci 
nástroje pro technickou podporu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(33) Nástroj pro technickou podporu v 
rámci tohoto programu by měl nadále 
podporovat provádění reforem, které se 
děje z podnětu členských států, reforem v 
souvislosti s postupy správy ekonomických 
záležitostí nebo akcí souvisejících s 
prováděním práva Unie, reforem 
zaměřených na zvyšování 
konkurenceschopnosti Unie, vytváření 
důstojných pracovních míst, zvyšování 
produktivity, podněcování udržitelných 
investic do reálné ekonomiky, jejichž 
cílem je zajistit vysoce kvalitní zdravotní a 
vzdělávací služby, bojovat proti chudobě a 
sociálnímu vyloučení, posilovat 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost v Unii a pomáhat členským 
státům, které podnikly konkrétní kroky ke 
vstupu do eurozóny. Nástroj by měl také 
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poskytovat technickou podporu pro 
reformy v souvislosti s prováděním 
ekonomických ozdravných programů a 
pro přípravu a provádění reforem, které 
proběhnou v rámci ostatních nástrojů 
programu.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Za účelem zajištění účinného 
a soudržného přidělování prostředků 
z rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
v rámci programu měla být konzistentní s 
probíhajícími programy Unie a měly by je 
doplňovat, přičemž je třeba zamezit 
dvojímu financování totožných 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.

(42) Za účelem zajištění účinného, 
transparentního a soudržného přidělování 
prostředků z rozpočtu Unie a dodržování 
zásady řádného finančního řízení by 
opatření v rámci programu měla být 
konzistentní s probíhajícími programy 
Unie a měly by je doplňovat, přičemž je 
třeba zamezit dvojímu financování 
totožných 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.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) přispívat k řešení problémů v 
oblasti vnitrostátních strukturálních 
reforem usilujících o zlepšení výkonnosti 
národního hospodářství a o podporu 
odolných ekonomických a sociálních 
struktur v členských státech, čímž se 
podpoří podnikání a zaměstnanost, 
podniky včetně těch malých a středních, 
hospodářská, sociální a územní 
soudržnost, konkurenceschopnost, 
investice, produktivita, sociální 
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začleňování a udržitelný růst, ale také 
budování odolných pracovních trhů a 
řešení demografických problémů v 
souladu se zásadami uvedenými v 
evropském pilíři sociálních práv a Listině 
základních práv Evropské unie, čím se 
zajistí environmentálně a sociálně 
udržitelná a demokratická Unie založená 
na cílech Organizace spojených národů 
pro udržitelný rozvoj a plnění povinností 
vyplývajících z Pařížské dohody; a

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Obecné a specifické cíle uvedené v 
článcích 4 a 5 se vztahují na oblasti 
politiky týkající se hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, 
konkurenceschopnosti, produktivity, 
výzkumu a inovací, inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, zaměstnanosti a investic, a 
zejména na jednu nebo více z následujících 
oblastí:
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Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) podnikatelské prostředí, zejména 
malé a střední podniky, reindustrializace, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, veřejné investice, veřejná účast 
v podnicích, procesy privatizace, obchod 
a přímé zahraniční investice, hospodářská 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podpora 
výzkumu, inovací a digitalizace, 
prosazování podmínek podporujících 
podnikání a rozvoj v oblasti spravedlivé 
transformace na nízkouhlíkové 
hospodářství, která nikoho neopomíjí;

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) vzdělávání, celoživotní učení 
a odborná příprava, politiky v oblasti 
zaměstnanosti podporující začleňování, 
posilování sociálního dialogu v zájmu 
vytváření pracovních míst, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace zejména v 
zájmu spravedlivého přechodu, rovných 
příležitostí a přístupu pro všechny, lepší 
podmínky pro znevýhodněné děti, mládež 
a starší osoby, digitální dovednosti, boj 
proti chudobě a nerovnosti, podpora 
sociálního začleňování, systémy sociálního 
zabezpečení a sociální pomoci, vytvoření 
sociální infrastruktury, systémy veřejného 
zdraví a zdravotní péče a politiky v oblasti 
soudržnosti, azylu, migrace a hranic;
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Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro provádění opatření 
v oblasti klimatu, mobilita, podpora 
energetické účinnosti a účinného využívání 
zdrojů, obnovitelné zdroje energie, 
dosažení energetické diverzifikace a 
zajištění energetické bezpečnosti a politiky 
pro odvětví zemědělství, rybolovu 
a udržitelného rozvoje venkovských oblastí 
a

e) politiky pro provádění opatření v 
oblasti klimatu, mobilita, boj proti 
energetické chudobě, podpora energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a politiky pro 
odvětví zemědělství, rybolovu a 
udržitelného rozvoje venkovských a 
příhraničních oblastí a

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že členský stát mimo eurozónu 
v rámci konvergenčního nástroje do 
31. prosince 2023 neprovede prokazatelné 
kroky k přijetí jednotné měny v daném 
časovém rámci, převede se maximální 
disponibilní částka pro tento členský stát v 
rámci složky finanční podpory 

V případě, že členský stát mimo eurozónu 
v rámci konvergenčního nástroje do 
31. prosince 2023 neprovede prokazatelné 
kroky k přijetí jednotné měny v daném 
časovém rámci, poskytne se maximální 
disponibilní částka pro tento členský stát v 
rámci složky finanční podpory 
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konvergenčního nástroje podle článku 26 
do nástroje pro provádění reforem 
uvedeného v písmeni a) prvního 
pododstavce tohoto odstavce. Komise za 
tímto účelem přijme rozhodnutí poté, co dá 
dotčenému členskému státu možnost ve 
lhůtě dvou měsíců od sdělení jejích závěrů 
předložit připomínky.

konvergenčního nástroje podle článku 26 
na návrhy předložené za účasti 
nevládních organizací a místních orgánů, 
jejichž cílem je podpořit otevřenou diskusi 
a informační kampaně o přijetí jednotné 
měny v dotyčném členském státě. Komise 
za tímto účelem přijme rozhodnutí poté, co 
dá dotčenému členskému státu možnost ve 
lhůtě dvou měsíců od sdělení jejích závěrů 
předložit připomínky.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Z finančních prostředků určených 
pro program lze rovněž hradit výdaje 
související s činnostmi v rámci přípravy, 
sledování, kontroly, auditu a hodnocení, 
které jsou potřebné pro řízení programu 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační kampaně, včetně sdělování 
politických priorit Unie, pokud se týkají 
cílů tohoto nařízení, výdaje spojené se 
sítěmi IT se zaměřením na zpracování 
a výměnu informací, včetně nástrojů 
informačních technologií na úrovni 
organizace, a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení programu. Výdaje v 
rámci každého ze tří nástrojů uvedených v 
článku 3 mohou rovněž pokrývat náklady 
na další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů 
technické podpory na místě a náklady na 
vzájemné poradenství a odborníky pro 
posouzení a provádění strukturálních 
reforem.

3. Z finančních prostředků určených 
pro program lze rovněž hradit výdaje 
související s činnostmi v rámci přípravy, 
sledování, kontroly, auditu a hodnocení, 
které jsou potřebné pro řízení programu 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační kampaně na celostátní 
úrovni, ale v případě potřeby také na 
úrovni regionální a místní, včetně 
sdělování politických priorit Unie, pokud 
se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, včetně 
nástrojů informačních technologií na 
úrovni organizace, a veškeré další výdaje 
na technickou a správní pomoc, které 
Komise vynaloží na řízení programu. 
Výdaje v rámci každého ze tří nástrojů 
uvedených v článku 3 mohou rovněž 
pokrývat náklady na další podpůrné 
činnosti, jako například kontrolu kvality a 
sledování projektů technické podpory na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
strukturálních reforem.

Pozměňovací návrh 37
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Maximální finanční příspěvek dostupný 
pro každý členský stát z celkového 
finančního krytí na nástroj pro provádění 
reforem uvedeného v čl. 7 odst. 2 písm. a) 
se stanoví v příloze I. Tento maximální 
finanční příspěvek se pro každý členský 
stát srozumitelně a transparentně vypočítá 
s použitím kritérií a metodiky stanovených 
v příloze na základě počtu obyvatel 
každého členského státu a sociální a 
hospodářské situace země měřené na 
základě HDP na obyvatele a ukazatelů 
sociálního vyloučení, chudoby a 
nezaměstnanosti. Tento maximální 
finanční příspěvek bude k dispozici pro 
přidělení každému členskému státu, a to 
částečně nebo v plné výši, v každé fázi 
postupu přidělování stanoveného v článku 
10 a u každé výzvy v rámci tohoto postupu.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
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Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise dá na období dvaceti 
měsíců od data použitelnosti tohoto 
nařízení k dispozici pro přidělení 75 % 
celkového finančního krytí uvedeného v čl. 
7 odst. 2 písm. a). Každý členský stát může 
navrhnout, aby mu byla přidělena celá 
částka maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v článku 9 na účely plnění 
reformního závazku navrženého v souladu 
s článkem 11.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na období počínající po skončení 
období uvedeného v odstavci 2 dá Komise 
k dispozici pro přidělení částku 11 000 000 
000 EUR, která představuje zbývajících 
50 % celkového finančního krytí na nástroj 
pro provádění reforem uvedeného v čl. 7 
odst. 2 písm. a), spolu s částkou, jež nebyla 
přidělena podle odstavce 2, na základě 
výzev organizovaných a zveřejněných v 
rámci nástroje pro provádění reforem. V 
rámci první výzvy se přidělí částka 11 000 
000 000 EUR.

3. Na období počínající po skončení 
období uvedeného v odstavci 2 dá Komise 
k dispozici pro přidělení zbývajících 25 % 
celkového finančního krytí na nástroj pro 
provádění reforem uvedeného v čl. 7 odst. 
2 písm. a), spolu s částkou, jež nebyla 
přidělena podle odstavce 2, na základě 
výzev organizovaných a zveřejněných v 
rámci nástroje pro provádění reforem.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členský stát, který si přeje obdržet 
podporu v rámci nástroje pro provádění 
reforem, předloží Komisi návrh reformních 
závazků v partnerství s místními a 
regionálními orgány a zúčastněnými 
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strukturálních reforem v návaznosti na 
výzvy identifikované v procesu evropského 
semestru a uvedou se milníky, cíle a 
harmonogram provádění reforem po 
období maximálně tří let.

stranami a po konzultaci se sociálními 
partnery a občanskou společností, v 
souladu s článkem 6 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) XX/xx1a. V 
tomto návrhu se stanoví podrobný soubor 
opatření pro provádění strukturálních 
reforem v návaznosti na výzvy 
identifikované v procesu evropského 
semestru a uvedou se milníky, cíle a 
harmonogram provádění reforem po 
období maximálně tří let.

__________________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) XX/xx o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu plus, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
a o finančních pravidlech pro tyto fondy a 
pro Azylový a migrační fond, Fond pro 
vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu 
hranic a víza (Úř. věst. L ...).

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) sociální ukazatele, které má 
navrhovaná reforma zlepšit, a dosažený 
příspěvek k naplňování zásad uvedených v 
evropském pilíři sociálních práv a cílů 
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OSN v oblasti udržitelného rozvoje;

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) rozsah uskutečněných konzultací 
před oficiálním předložením návrhu;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7 – písm. a – bod i – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- v doporučeních pro jednotlivé země 
a v jiných relevantních dokumentech 
evropského semestru oficiálně přijatých 
Komisí nebo

- v doporučeních pro jednotlivé země 
a v jiných relevantních dokumentech 
evropského semestru oficiálně přijatých 
Komisí, včetně zpráv o jednotlivých 
zemích, nebo

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7 – písm. a – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) budou podle očekávání znamenat 
pro dotčený členský stát přínos v sociální 
a environmentální oblasti;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že reformní závazky 
včetně relevantních milníků a cílů nejsou 
již nadále dotčenými členskými státy 
vzhledem k objektivním okolnostem zčásti 

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

nebo zcela dosažitelné, nebo změní-li se 
sociální a hospodářské ukazatele tak, že to 
podstatně ovlivní původní závazek, mohou 
tyto státy předložit Komisi odůvodněnou 
žádost o změnu nebo nahrazení rozhodnutí 
uvedeného v čl. 12 odst. 1. Členský stát 
může za tímto účelem navrhnout upravený 
nebo nový soubor reformních závazků.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 12 odst. 3 
druhého pododstavce, dotčený členský stát 
pravidelně podává v rámci evropského 
semestru zprávy o pokroku při plnění 
reformních závazků. Členské státy mohou 
za tímto účelem používat obsah národních 
programů reforem jako nástroj pro 
podávání zpráv o pokroku k dokončení 
reforem, a to i o opatřeních přijatých s 
cílem zajistit koordinaci mezi programem, 
evropskými strukturálními a investičními 
fondy a jinými programy financovanými 
Unií. Podrobná opatření a harmonogram 
pro podávání zpráv, včetně způsobu 
poskytnutí přístupu k relevantním 
podkladovým údajům Komisí, se stanoví v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 12 odst. 1.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Platba finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích.

3. Platba finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku může zahrnovat zálohu, pokud o ni 
členský stát požádá, a uskuteční se v 
souladu s rozpočtovými prostředky a v 
závislosti na dostupných finančních 
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prostředcích.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Nepřijme-li dotčený členský stát 
nezbytná opatření ve lhůtě šesti měsíců od 
pozastavení, Komise zruší částku 
finančního příspěvku podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení poté, co dala 
dotčenému členskému státu možnost 
předložit své připomínky ve lhůtě dvou 
měsíců od oznámení jejích závěrů.

7. Nepřijme-li dotčený členský stát 
nezbytná opatření ve lhůtě šesti měsíců od 
pozastavení, Komise zruší částku 
finančního příspěvku podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení poté, co dala 
dotčenému členskému státu možnost 
předložit své připomínky ve lhůtě dvou 
měsíců od oznámení jejích závěrů. Komise 
zajistí, aby nevládní organizace a místní 
orgány dotčeného členského státu, které 
provádějí tuto reformu, mohly i nadále 
program využívat.

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) prováděním reforem, které členské 
státy uskutečňují z vlastního podnětu, 
zejména za účelem dosažení udržitelného 
hospodářského růstu, vytváření a 
zachovávání kvalitní zaměstnanosti, 
snižování chudoby a podpory sociálního 
sbližování a sociálního začleňování;

Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) opatřeními, která mohou přispět k 
uplatňování zásad stanovených v 
evropském pilíři sociálních práv a Listině 
základních práv Evropské unie nebo k 
plnění cílů organizace spojených národů v 
oblasti udržitelného rozvoje.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
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Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V příloze X se stanoví maximální finanční 
příspěvek dostupný pro každý členský stát 
z celkového finančního krytí uvedeného v 
čl. 7 odst. 2 písm. c) bodu i). Tento 
maximální finanční příspěvek pro každý 
způsobilý členský stát se vypočítá s 
použitím kritérií a metodiky stanovených v 
uvedené příloze na základě počtu obyvatel 
každého členského státu a použije se pro 
každou z fází a výzev v rámci přidělování 
stanovených v článku 10.

Maximální finanční příspěvek dostupný 
pro každý členský stát z celkového 
finančního krytí uvedeného v čl. 7 odst. 2 
písm. c) bodu i) se stanoví v příloze X. 
Tento maximální finanční příspěvek pro 
každý způsobilý členský stát se vypočítá s 
použitím kritérií a metodiky stanovených v 
uvedené příloze na základě počtu obyvatel 
každého členského státu a sociální a 
hospodářské situace země, která se měří 
na základě HDP na obyvatele a ukazatelů 
sociálního vyloučení, chudoby a 
nezaměstnanosti, a použije se pro každou z 
fází a výzev v rámci přidělování 
stanovených v článku 10.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Způsobilý členský stát předloží 
návrh reformních závazků v rámci složky 
finanční podpory tohoto konvergenčního 
nástroje v souladu s článkem 11.

1. Poté, co proběhne rozsáhlý a 
řádně zdokumentovaný postup veřejné 
konzultace, předloží způsobilý členský stát 
návrh reformních závazků v rámci složky 
finanční podpory tohoto konvergenčního 
nástroje v souladu s článkem 11.
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