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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

Ako sa uvádza v návrhu Komisie, Program na podporu reforiem po roku 2020 tvoria tri nástroje: 
1) nástroj technickej podpory, ktorý vychádza z existujúceho programu na podporu 
štrukturálnych reforiem (SRSP), 2) nástroj na realizáciu reforiem a 3) nástroj konvergencie. 
Prebiehajúce rokovania v Rade Európskej únie však poukazujú na to, že Program na podporu 
reforiem môže byť štruktúrovaný odlišne: 1) nástroj technickej podpory, ktorý vychádza z 
existujúceho programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP), 2) rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť eurozóny (BICC) a 3) nástroj pre konvergenciu a 
reformy pre členské štáty mimo eurozóny (CRI). Spravodajca zohľadnil tieto prebiehajúce 
rokovania v Rade týkajúce sa inej štruktúry programu.

Štrukturálne reformy, ktoré podporuje Program na podporu reforiem, môžu mať významný 
vplyv na trh práce a systémy sociálneho zabezpečenia členských štátov. Spravodajca 
zdôrazňuje posúdenie vplyvu vypracované Komisiou (SWD(2018)310 final), v ktorom sa 
očakáva, že Program na podporu reforiem „bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť tým, že 
bude stimulovať vytváranie pracovných miest v celej Únii. Tento účinok možno vytvoriť 
napríklad prostredníctvom reforiem trhu práce, najmä tých, ktorými sa zvyšujú zručnosti 
a kvalifikácie pracovnej sily a prispôsobujú zručnosti potrebám trhu. Program môže mať 
pozitívny vplyv aj na rozdelenie príjmov, aktívne politiky trhu práce, sociálne začleňovanie a 
sociálnu ochranu, a to prostredníctvom podpory realizácie Európskeho piliera sociálnych práv.“

Spravodajca očakáva, že Program na podporu reforiem poskytne dostatočné stimuly pre členské 
štáty, aby prispeli ku konkurencieschopnosti a prosperite Európskej únie, riešili dynamiku a 
digitalizáciu budúcich trhov práce, bojovali proti sociálnemu vylúčeniu a vytvárali príležitosti 
pre svojich občanov, najmä pre deti a mládež. Vzhľadom na prepojenie medzi rozsahom 
pôsobnosti Programu na podporu reforiem a vykonávaním odporúčaní pre jednotlivé krajiny, 
ktoré sú stanovené v rámci európskeho semestra, spravodajca očakáva, že Program na podporu 
reforiem významne prispeje k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv. Spravodajca 
očakáva, že Program na podporu reforiem podporí a posilní reformy pomocou investícií so 
sociálnym vplyvom, ktoré poskytujú aj digitálne riešenia pre sociálne potreby a prínosy 
občanov, čím sa zlepšuje ich sociálny blahobyt.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske 
a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných priorít 
v oblasti reforiem a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít. Tieto stratégie by mali byť 
predložené spolu s ročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
načrtnutie a koordinovanie prioritných 
investičných projektov, ktoré by mali byť 
podporené z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by tiež 
slúžiť na to, aby sa financovanie Únie 
používalo koherentne a aby sa 
maximalizovala pridaná hodnota finančnej 
podpory získavanej najmä z programov, 
ktoré podporuje Únia v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 
fondu, Európskeho sociálneho fondu, 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu a prípadne Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a Programu InvestEU.

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných priorít 
v oblasti reforiem a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít, pričom zohľadňujú investičné 
potreby a výzvy spojené s regionálnymi 
a územnými rozdielmi. Tieto stratégie by 
mali byť po rozsiahlych konzultáciách 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
vrátane sociálnych partnerov predložené 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie. Mali by tiež slúžiť na to, aby 
sa financovanie Únie používalo koherentne 
a aby sa maximalizovala pridaná hodnota 
finančnej podpory získavanej najmä 
z programov, ktoré podporuje Únia v rámci 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho 
fondu, Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu a prípadne Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a Programu InvestEU. Členské 
štáty a Komisia by mali zabezpečiť 
koordináciu, komplementárnosť 
a súdržnosť medzi týmto programom 
a inými nástrojmi Únie, najmä 
predchádzaním akejkoľvek duplicite 
počas celého procesu.
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Štrukturálne reformy by ako 
súčasť cieľov európskeho semestra mali 
byť založené na solidarite, integrácii 
a sociálnej spravodlivosti v záujme tvorby 
kvalitného zamestnania a udržateľného 
rastu, ktoré povedú k zvýšeniu životnej 
úrovne všetkých občanov Únie a 
zabezpečia rovnosť, začleňovanie 
a prístup k sociálnej ochrane pre všetkých 
v súlade s hlavnými zásadami Európskeho 
piliera sociálnych práv.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Hospodárska a finančná kríza 
ukázala, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
hospodárskych a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na hospodárske otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Implementácia štrukturálnych reforiem 
patrí medzi priority Únie, pretože cieľom 
týchto reforiem je zaistiť udržateľnosť 
hospodárskeho oživenia, uvoľniť potenciál 
rastu, prispôsobiť sa technologickému 
vývoju, posilniť adaptačnú kapacitu 
a sociálne systémy a podporiť proces 
vzostupnej konvergencie. Vykonávanie 
štrukturálnych reforiem by takisto malo 
prispieť k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, zvyšovaniu 
produktivity a investícií a vytváraniu 
vhodných hospodárskych a sociálnych 
podmienok pre udržateľný rast 
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a zamestnanosť a riešeniu demografických 
výziev v Únii. Malo by pomáhať budovať 
odolné trhy práce, podporovať dôstojné 
pracovné miesta a posilňovať sociálne 
začleňovanie. Reformy majú okrem toho 
za cieľ pomáhať pri odstraňovaní 
prekážok a pri tvorbe priaznivého 
prostredia pre investície a malé a stredné 
podniky, a to aj pre inovatívnu 
a udržateľnú reindustrializáciu. 
Konkrétnejšie, reformy systémov 
vzdelávania a odbornej prípravy by mali 
prispieť k posilneniu hospodárskej 
činnosti a zároveň vytvárať podmienky 
pre strednodobý a dlhodobý rast.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Miera implementácie 
štrukturálnych reforiem v členských 
štátoch je v rámci Únie naďalej 
nedostatočná. Zo skúseností 
s vykonávaním mechanizmu koordinácie 
hospodárskej politiky v rámci európskeho 
semestra vyplýva, že implementácia 
štrukturálnych reforiem napreduje vo 
všeobecnosti pomaly a nerovnomerne a že 
reformné úsilie členských štátov by sa 
malo posilniť a stimulovať 
prostredníctvom užšieho dialógu medzi 
Komisiou a členskými štátmi a podporou 
politiky súdržnosti, a to predovšetkým 
preto, že niektoré členské štáty, najmä 
členské štáty mimo eurozónu, majú nízku 
úroveň rast, vysokú mieru 
nezamestnanosti, prehlbujúce sa sociálne 
rozdiely a zvýšené riziko chudoby.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Potrebujeme inteligentné, 
udržateľné a inkluzívne štrukturálne 
reformy v súlade s článkom 9 ZFEÚ, 
pričom Únia zaradila vykonávanie týchto 
štrukturálnych reforiem medzi svoje 
politické priority, aby zabezpečila 
udržateľnú obnovu, uvoľnila potenciál 
rastu s cieľom posilniť adaptačnú 
kapacitu, podporiť rast, vytvárať dôstojné 
pracovné miesta, podporiť investície a 
proces vzostupnej hospodárskej a 
sociálnej konvergencie.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82519 sa 
zriadil program na podporu štrukturálnych 
reforiem (SRSP) na obdobie 2017 až 2020 
s rozpočtom vo výške 142 800 000 EUR. 
SRSP bol zriadený s cieľom posilniť 
kapacitu členských štátov pripraviť 
a implementovať administratívne 
a štrukturálne reformy na udržanie rastu, 
okrem iného podporovaním efektívneho 
a účinného využívania finančných 
prostriedkov Únie. V rámci programu je 
k dispozícii technická podpora, ktorú 
poskytuje Komisia na žiadosť členského 
štátu a ktorá sa môže týkať širokého 
spektra oblastí politiky. Počiatočné 
skúsenosti so SRSP ukázali, že objem 
požadovanej technickej podpory dosiahol 
približne štvornásobok (v roku 2017) 
a päťnásobok (v roku 2018) jeho 
dostupného ročného rozpočtu.

(7) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82519 sa 
zriadil program na podporu štrukturálnych 
reforiem (SRSP) na obdobie 2017 až 2020 
s rozpočtom vo výške 142 800 000 EUR. 
SRSP bol zriadený s cieľom posilniť 
kapacitu členských štátov pripraviť 
a implementovať administratívne 
a štrukturálne reformy na udržanie rastu, 
okrem iného podporovaním efektívneho 
a účinného využívania finančných 
prostriedkov Únie. V rámci programu je 
k dispozícii technická podpora, ktorú 
poskytuje Komisia na žiadosť členského 
štátu a ktorá sa môže týkať širokého 
spektra oblastí politiky. Počiatočné 
skúsenosti so SRSP ukázali, že objem 
požadovanej technickej podpory dosiahol 
približne štvornásobok (v roku 2017) 
a päťnásobok (v roku 2018) jeho 
dostupného ročného rozpočtu, čo Komisiu 
viedlo k návrhu zvýšenia rozpočtu na roky 
2019 a 2020.



PE645.062v02-00 8/34 AD\1200173SK.docx

SK

__________________ __________________
19 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/825 zo 17. mája 2017, 
ktorým sa ustanovuje Program na podporu 
štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 
2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 
(Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/825 zo 17. mája 2017, 
ktorým sa ustanovuje Program na podporu 
štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 
2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 
(Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Inštitúcie a orgány Únie majú 
rozsiahle skúsenosti s poskytovaním 
špecifickej podpory národným, 
regionálnym a miestnym orgánom 
členských štátov na budovanie kapacít a 
na vykonávanie politiky súdržnosti. Tieto 
skúsenosti by sa mali využívať s cieľom 
posilniť kapacitu Únie poskytovať 
podporu zainteresovaným členským 
štátom s cieľom pomôcť zlepšiť ich 
potenciál rastu a sociálnu súdržnosť 
prostredníctvom opatrení zameraných na 
zvýšenie miery zamestnanosti, boj proti 
vylúčeniu a chudobe a zvýšenie 
dostupnosti služieb všeobecného záujmu 
vrátane kvalitných vzdelávacích služieb 
a služieb zdravotnej a inej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na uvedené treba 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom prostredníctvom 
ponuky priamej finančnej podpory spolu 
s technickou pomocou. Na tento účel by sa 
mal zriadiť program na podporu reforiem 

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

(ďalej len „program“), ktorý by poskytoval 
účinné stimuly pre zintenzívnenie 
implementácie štrukturálnych reforiem 
v členských štátoch. Program by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov. Program by mal tiež 
pokračovať v akciách a spôsobe 
fungovania SRSP, pretože sa osvedčili ako 
veľmi užitočné a členské štáty ich oceňujú, 
pokiaľ ide o posilňovanie 
administratívnych kapacít vnútroštátnych 
orgánov v rôznych oblastiach politiky, 
a mal by vychádzať zo zásad stanovených 
v Európskom pilieri sociálnych práv, 
Charty základných práv Európskej únie 
a z cieľov Organizácie Spojených národov 
v oblasti udržateľného rozvoja. Súčasťou 
programu by mala byť aj cielená podpora 
reforiem v členských štátoch, ktorých 
menou nie je euro, ale ktoré majú 
povinnosť prijať jednotnú menu.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti, investícií, 
konkurencieschopnosti, produktivity, 
udržateľného rastu, tvorby pracovných 
miest, sociálneho začlenenia 
a zamestnanosti. Na tieto účely by mal 
poskytovať finančné stimuly na riešenie 
problémov štrukturálnej povahy a pomoc 
pri posilňovaní administratívnych 
a inštitucionálnych kapacít členských 
štátov, pokiaľ ide o ich inštitúcie 
a hospodárske a sociálne sektory. 
Pri príprave a vykonávaní štrukturálnych 
reforiem je tiež potrebné zabezpečiť 
primeranú úroveň zapojenia regionálnych 
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a miestnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Pre každý nástroj programu by sa 
mali stanoviť osobitné ciele. V prípade 
nástroja na realizáciu reforiem by mali 
spočívať v dosahovaní konkrétnych 
čiastkových cieľov a zámerov stanovených 
v závislosti od miery plnenia reformných 
záväzkov súvisiacich s procesom 
európskeho semestra, ktoré by viedlo 
k uvoľneniu finančných stimulov. 
V prípade nástroja technickej podpory by 
nimi mala byť pomoc vnútroštátnym 
orgánom pri koncipovaní a implementácii 
reforiem pri zohľadnení osvedčených 
postupov a skúseností partnerov. Uvedené 
ciele by sa mali sledovať v rámci dvoch 
uvedených nástrojov vo všetkých 
členských štátoch a v rámci nástroja 
konvergencie v členských štátoch, ktorých 
menou nie je euro a ktoré podnikli alebo 
podnikajú preukázateľné kroky k prijatiu 
jednotnej meny v danom časovom rámci, s 
cieľom pomôcť im pripraviť sa na 
členstvo v eurozóne.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Program by mal stimulovať 
reformy vykonávané miestnymi orgánmi a 
inými zainteresovanými stranami. Ak sa v 
rámci európskeho semestra, a to najmä v 
rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny, 
určia výzvy, ktoré si vyžadujú naliehavé 
reformy, ale dotknutý členský štát 
nevyužíva pridelené finančné prostriedky 
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dostatočne, alebo takéto financovanie 
pozastavila Komisia, mali by program 
naďalej využívať regionálne a miestne 
opatrenia, ktoré prispievajú k riešeniu 
týchto výziev.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Aby bolo možné uspokojiť 
dodatočné potreby v rámci programu, 
členské štáty by mali mať možnosť 
presunúť do rozpočtu programu zdroje 
programované v rámci zdieľaného 
riadenia vo fondoch Únie v súlade 

vypúšťa sa
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s príslušným postupom. Presunuté zdroje 
by sa mali plniť v súlade s pravidlami 
tohto programu a mali by sa použiť 
v prospech dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Vzhľadom na technologický vývoj 
môže program prispieť k prijatiu 
integrovaných investičných plánov 
v oblasti digitálnej infraštruktúry 
a zručností, ako aj k vytvoreniu 
efektívneho rámca financovania, ktorý 
zabezpečí dosiahnutie najvyššej možnej 
miery konkurencieschopnosti európskych 
regiónov. 
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(20) S cieľom zmysluplne motivovať 
členské štáty, aby dokončili štrukturálne 
reformy s ohľadom na sociálne, 
hospodárske a územné výzvy a investičné 
potreby, je vhodné stanoviť maximálny 
finančný príspevok, ktorý je pre ne 
k dispozícii v rámci nástroja v každej etape 
prideľovania a v rámci každej výzvy. 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov členských 
štátov a sociálnej a hospodárskej situácie 
krajiny meranej na základe ukazovateľov, 
ako sú HDP na obyvateľa, úroveň 
sociálneho vylúčenia a chudoby a miera 
nezamestnanosti. Aby boli finančné 
stimuly rozložené na celé obdobie 
uplatňovania programu, mali by sa 
členským štátom finančné prostriedky 
prideľovať v etapách. V prvej etape 
trvajúcej 20 mesiacov by sa malo 
členským štátom dať k dispozícii 75 % 
celkového finančného krytia nástroja na 
realizáciu reforiem, počas ktorej by členské 
štáty mohli na základe predkladania 
návrhov reformných záväzkov získať sumu 
až do výšky svojho maximálneho prídelu.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) V nasledujúcej etape, ktorá by 
trvala do konca programu, by Komisia 
v záujme transparentnosti a efektívnosti 
mala zaviesť systém pravidelných výziev, 
prostredníctvom ktorého by sa pridelila 
zostávajúca polovica (11 000 000 000 
EUR) celkového finančného krytia nástroja 

(21) V nasledujúcej etape, ktorá by 
trvala do konca programu, by Komisia 
v záujme transparentnosti a efektívnosti 
mala zaviesť systém pravidelných výziev, 
prostredníctvom ktorého by sa pridelilo 
zostávajúcich 25 % celkového finančného 
krytia nástroja a sumy, ktoré sa nepoužili 
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a sumy, ktoré sa nepoužili 
v predchádzajúcej etape. Na tento účel by 
sa mali zaviesť jednoduché postupy. 
V rámci každej výzvy by mali byť všetky 
členské štáty vyzvané, aby súbežne 
predložili návrhy reforiem, a na základe 
týchto návrhov by sa im mohli udeliť ich 
maximálne finančné príspevky. V záujme 
transparentnosti by sa prvá výzva 
organizovaná Komisiou v priebehu druhej 
etapy mala týkať sumy zodpovedajúcej 
zostávajúcej časti (11 000 000 000 EUR) 
celkovej sumy finančného krytia nástroja. 
Ďalšie výzvy by Komisia mala organizovať 
len vtedy, keď sa celkové finančné krytie 
nepoužije v plnej výške. Komisia by mala 
prijať a uverejniť orientačný harmonogram 
ďalších výziev, ktoré sa majú 
zorganizovať, a v prípade každej výzvy by 
mala uviesť zostávajúcu sumu z celkového 
finančného krytia, ktorá je v rámci danej 
výzvy k dispozícii.

v predchádzajúcej etape Na tento účel by 
sa mali zaviesť jednoduché postupy. 
V rámci každej výzvy by mali byť všetky 
členské štáty vyzvané, aby súbežne 
predložili návrhy reforiem, a na základe 
týchto návrhov by sa im mohli udeliť ich 
maximálne finančné príspevky. Každý 
návrh by sa mal pred jeho oficiálnym 
predložením dôkladne prekonzultovať so 
zainteresovanými stranami. V záujme 
transparentnosti by sa prvá výzva 
organizovaná Komisiou v priebehu druhej 
etapy mala týkať sumy zodpovedajúcej 
zostávajúcej časti celkovej sumy 
finančného krytia nástroja. Ďalšie výzvy by 
Komisia mala organizovať len vtedy, keď 
sa celkové finančné krytie nepoužije 
v plnej výške. Komisia by mala prijať 
a uverejniť orientačný harmonogram 
ďalších výziev, ktoré sa majú 
zorganizovať, a v prípade každej výzvy by 
mala uviesť zostávajúcu sumu z celkového 
finančného krytia, ktorá je v rámci danej 
výzvy k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Treba stanoviť jasný 
a transparentný postup predkladania 
návrhov reformných záväzkov členskými 
štátmi a ich obsah. Po rozsiahlom 
a náležite zdokumentovanom procese 
verejných konzultácií by mal členský štát 
predložiť návrh reformných záväzkov 
spolu so svojím národným programom 
reforiem, ale vo forme samostatnej prílohy, 
ktorú možno predložiť aj v inom čase. Hoci 
účasť na programe je dobrovoľná, členské 
štáty, ktoré čelia nadmerným 
nerovnováham, a členské štáty mimo 
eurozóny, ktoré výrazne zaostávajú v 
oblasti štrukturálneho rozvoja, by mali 
byť osobitne vyzvané, aby v rámci nástroja 
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na realizáciu reforiem predložili návrhy 
reforiem na riešenie problémov, ktoré 
k týmto nadmerným nerovnováham viedli.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) S cieľom zaistiť zodpovednosť 
a zameranie na príslušné reformy by 
členské štáty mali identifikovať reformné 
záväzky v nadväznosti na problémy, na 
ktoré sa poukázalo v kontexte európskeho 
semestra, (vrátane problémov 
identifikovaných v odporúčania pre 
jednotlivé krajiny) a navrhnúť podrobný 
súbor opatrení na ich vykonanie, ktorého 
súčasťou by mali byť náležité čiastkové 
ciele a zámery, ako aj harmonogram 
implementácie počas obdobia maximálne 
troch rokov. Komisia a členské štáty by sa 
mali usilovať o skutočné zlepšenie 
spolupráce, čo by viedlo k oveľa 
efektívnejšiemu vykonávaniu reforiem.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) V záujme zabezpečenia širokej 
podpory vykonávaných reforiem by 
členské štáty, ktoré chcú 
využívať program, mali v procese 
vypracúvania žiadostí viesť konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami, 
ako sú miestne a regionálne orgány, 
hospodárski a sociálni partneri 
a občianska spoločnosť, a to v súlade 
s príslušnými ustanoveniami kódexu 
správania pre partnerstvo v rámci politiky 
súdržnosti, ako aj s národnými 



PE645.062v02-00 16/34 AD\1200173SK.docx

SK

parlamentmi.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Na účely transparentnosti by sa 
reformné záväzky, ktoré Komisia prijme, 
mali oznámiť Európskemu parlamentu 
a Rade a Komisia by mala podľa potreby 
vykonávať príslušné komunikačné aktivity.

(29) Na účely transparentnosti by sa 
reformné záväzky, ktoré Komisia prijme, 
mali oznámiť Európskemu parlamentu 
a Rade a Komisia by mala podľa potreby 
pravidelne vykonávať príslušné 
komunikačné aktivity.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Okrem toho, ak majú byť reformy 
z dlhodobého hľadiska udržateľné, je 
nevyhnutné, aby orgány každého 
členského štátu rozumeli rozsahu 
politickej pôsobnosti a poskytovali čo 
možno najrozsiahlejšie informácie 
o programe a o záväzok k jeho 
vykonávaniu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Platby by mali 
byť založené na pozitívnom posúdení 
plnenia reformných záväzkov členským 
štátom zo strany Komisie. Pozastavenie 
a zrušenie finančného príspevku by malo 
byť možné, ak členský štát uspokojivo 
nesplnil reformné záväzky. Aby sa zaistil 
udržateľný účinok reforiem po ich 
implementácií, malo by sa stanoviť 
primerané obdobie určujúce trvácnosť 

(31) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, 
predbežné platby, platby, pozastavenie, 
zrušenie a vymáhanie finančných 
prostriedkov. Platby by mali byť založené 
na pozitívnom posúdení plnenia 
reformných záväzkov členským štátom zo 
strany Komisie. Pozastavenie a zrušenie 
finančného príspevku by malo byť možné, 
ak členský štát uspokojivo nesplnil 
reformné záväzky. Aby sa zaistil 
udržateľný účinok reforiem po ich 
implementácií, malo by sa stanoviť 
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reforiem po vyplatení finančného 
príspevku. Päť rokov by sa malo 
považovať za primerané minimálne 
obdobie, ktoré by sa malo použiť. Mali by 
sa zaviesť náležité námietkové konania, 
aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

primerané obdobie určujúce trvácnosť 
reforiem po vyplatení finančného 
príspevku. Päť rokov by sa malo 
považovať za primerané minimálne 
obdobie, ktoré by sa malo použiť. Mali by 
sa zaviesť náležité námietkové konania, 
aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(32) Pokiaľ ide o nástroj technickej 
podpory, členské štáty čoraz viac vyžívajú 
technickú podporu v rámci SRSP, a to vo 
väčšej miere, než sa pôvodne očakávalo, čo 
viedlo k návrhu na zvýšenie jeho rozpočtu 
na roky 2019 a 2020. Takmer všetky 
členské štáty požiadali o podporu v rámci 
SRSP a žiadosti pokrývajú všetky oblasti 
politiky, na ktoré sa program vzťahuje. 
Hlavné charakteristiky SRSP vrátane akcií, 
ktoré sú oprávnené na financovanie 
v rámci nástroja technickej podpory, by sa 
preto mali zachovať.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Nástroj technickej podpory v rámci 
programu by mal naďalej podporovať 
implementáciu reforiem uskutočňovaných 
na podnet členských štátov, reformy 
v súvislosti s procesmi správy 
hospodárskych záležitostí alebo akcie 
súvisiace s vykonávaním práva Únie, ako 

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

reformy zamerané na zvýšenie 
konkurencieschopnosti Únie, vytváranie 
dôstojných pracovných miest, zvyšovanie 
produktivity, stimulovanie udržateľných 
investícií do reálnej ekonomiky, zamerané 
na zabezpečenie kvalitných 
zdravotníckych a vzdelávacích služieb, na 
boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, 
na posilňovanie hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti v Únii a na pomoc 
členským štátom, ktoré podnikli konkrétne 
kroky smerom k pristúpeniu k eurozóne. 
Mal by poskytovať aj technickú podporu 
pre reformy v súvislosti s vykonávaním 
programov ekonomických úprav a na 
prípravu a implementáciu reforiem, ktoré 
sa majú uskutočniť v rámci ostatných 
nástrojov programu.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) S cieľom zabezpečiť efektívne 
a koherentné prideľovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať 
zásadu správneho finančného riadenia by 
akcie v rámci programu mali byť v súlade 
s prebiehajúcimi programami Únie 
a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť 
duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Komisia a členské štáty by mali 
najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť 
účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, súdržnosť, doplnkovosť 
a synergia medzi jednotlivými zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci.

(42) S cieľom zabezpečiť efektívne, 
transparentné a koherentné prideľovanie 
finančných prostriedkov z rozpočtu Únie 
a dodržiavať zásadu správneho finančného 
riadenia by akcie v rámci programu mali 
byť v súlade s prebiehajúcimi programami 
Únie a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť 
duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Komisia a členské štáty by mali 
najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť 
účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, súdržnosť, doplnkovosť 
a synergia medzi jednotlivými zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) prispieť k riešeniu problémov 
národných štrukturálnych reforiem 
zameraných na zlepšenie výkonnosti 
národných hospodárstiev a podporu 
odolných hospodárskych a sociálnych 
štruktúr v členských štátoch, a tým 
podporiť podnikanie a zamestnanosť, 
podniky vrátane malých a stredných 
podnikov, hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť, 
konkurencieschopnosť, investície , 
produktivitu , sociálne začlenenie a 
udržateľný rast, ako aj budovať odolné 
trhy práce a riešiť demografické výzvy v 
súlade so zásadami stanovenými v 
Európskom pilieri sociálnych práv a v 
Charte základných práv Európskej únie, a 
tým zabezpečiť environmentálne a 
sociálne udržateľnú a demokratickú Úniu 
založenú na cieľoch Organizácie 
Spojených národov v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja a plnení záväzkov 
Parížskej dohody; ako aj

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
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Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecné a špecifické ciele stanovené 
v článkoch 4 a 5 sa týkajú oblastí politiky 
súvisiacich so 
súdržnosťou, konkurencieschopnosťou, 
produktivitou, výskumom a inováciou, 
inteligentným, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, pracovnými miestami 
a s investíciami, a to najmä jednej alebo 
viacerých z týchto oblastí:

Všeobecné a špecifické ciele stanovené 
v článkoch 4 a 5 sa týkajú oblastí politiky 
súvisiacich s hospodárskou, sociálnou 
a územnou 
súdržnosťou, konkurencieschopnosťou, 
produktivitou, výskumom a inováciou, 
inteligentným, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, pracovnými miestami 
a s investíciami, a to najmä jednej alebo 
viacerých z týchto oblastí:

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľského prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, trhov výrobkov a služieb, 
investícií, verejnej účasti v podnikoch, 
privatizačných procesov, obchodu a 
priamych zahraničných investícií, 
hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania, udržateľného rozvoja odvetví 
a podpory výskumu a inovácie a 
digitalizácie;

c) podnikateľského prostredie, a to 
najmä v prípade malých a stredných 
podnikov, reindustrializácie, rozvoja 
súkromného sektora, trhov výrobkov a 
služieb, verejných investícií, verejnej 
účasti v podnikoch, privatizačných 
procesov, obchodu a priamych 
zahraničných investícií, hospodárskej 
súťaže a verejného obstarávania, 
udržateľného rozvoja odvetví a podpory 
výskumu a inovácie a digitalizácie, a to na 
podporu podmienok pre rozvoj 
podnikania a spravodlivú transformáciu 
na nízkouhlíkové hospodárstvo, pri ktorej 
sa na nikoho nezabudne;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávania a odbornej prípravy, 
politík trhu práce vrátane sociálneho 

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

politík trhu práce, posilňovania sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest, zvyšovania kvalifikácie a 
rekvalifikácie, a to najmä v záujme 
spravodlivej transformácie, rovnosti 
príležitostí a prístupu pre všetkých, lepšej 
budúcnosti znevýhodnených detí, mládeže 
a starších osôb, digitálnych zručností, boja 
proti chudobe a nerovnosti, podpory 
sociálneho začlenenia, systémov 
sociálneho zabezpečenia a sociálnej 
pomoci, rozvoja sociálnej infraštruktúry, 
verejného zdravia a systémov zdravotnej 
starostlivosti, ako aj súdržnosti, azylu, 
migrácie a politík v oblasti hraníc;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, boja proti 
energetickej chudobe, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, dosiahnutia 
energetickej diverzifikácie a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík 
v oblasti poľnohospodárstva, rybárstva 
a udržateľného rozvoja vidieckych a 
cezhraničných oblastí; ako aj

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) politík finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti, finančnej 
stability, prístupu k financovaniu 
a poskytovania úverov reálnej ekonomike; 
a získavania, poskytovania 
a monitorovania kvality údajov a štatistík 

f) politík finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti, 
predovšetkým vo vzdelávaní, finančnej 
stability, prístupu k financovaniu 
a poskytovania úverov reálnej ekonomike; 
a získavania, poskytovania 
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a ich vykazovania. a monitorovania kvality údajov a štatistík 
a ich vykazovania.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak v rámci nástroja konvergencie členský 
štát, ktorý nie je členom eurozóny, 
nepodnikne do 31. decembra 2023 
preukázateľné kroky na prijatie jednotnej 
meny v danom časovom rámci, maximálna 
suma, ktorá je pre tento členský štát 
k dispozícii v rámci komponentu finančnej 
podpory nástroja konvergencie podľa 
článku 26 sa presunie do nástroja na 
realizáciu reforiem uvedeného v prvom 
pododseku písm. a) tohto odseku. Komisia 
na tento účel prijme rozhodnutie po tom, 
ako dotknutému členskému štátu poskytne 
možnosť predložiť pripomienky v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
svojich záverov.

Ak v rámci nástroja konvergencie členský 
štát, ktorý nie je členom eurozóny, 
nepodnikne do 31. decembra 2023 
preukázateľné kroky na prijatie jednotnej 
meny v danom časovom rámci, maximálna 
suma, ktorá je pre tento členský štát 
k dispozícii v rámci komponentu finančnej 
podpory nástroja konvergencie podľa 
článku 26 sa poskytne pre návrhy 
vypracované pomocou mimovládnych 
organizácií a miestnych orgánov s cieľom 
podporiť otvorenú diskusiu, ako aj 
informačné kampane týkajúce sa prijatia 
jednotnej meny v danom členskom štáte. 
Komisia na tento účel prijme rozhodnutie 
po tom, ako dotknutému členskému štátu 
poskytne možnosť predložiť pripomienky 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia svojich záverov.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Z finančného krytia programu sa 
môžu hradiť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
programu a dosahovanie jeho cieľov, 
najmä štúdie, stretnutia expertov, 
informačné a komunikačné činnosti 
vrátane inštitucionálnej komunikácie 
o politických prioritách Únie, pokiaľ 
súvisia s cieľmi tohto nariadenia, výdavky 

3. Z finančného krytia programu sa 
môžu hradiť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
programu a dosahovanie jeho cieľov, 
najmä štúdie, stretnutia expertov, 
informačné a komunikačné činnosti na 
vnútroštátnej a prípadne aj na regionálnej 
a miestnej úrovni vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
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spojené s IT sieťami zameranými na 
spracovanie a výmenu informácií vrátane 
nástrojov informačných technológií na 
úrovni inštitúcií a všetky ďalšie výdavky 
na technickú a administratívnu pomoc, 
ktoré Komisia vynakladá na riadenie 
programu. Výdavky tiež môžu v rámci 
každého z troch nástrojov uvedených 
v článku 3 pokrývať náklady na podporné 
činnosti, ako je napríklad kontrola kvality 
a monitorovanie technickej podpory 
projektov na mieste a náklady na 
partnerské poradenstvo a expertov na 
posúdenie a implementáciu štrukturálnych 
reforiem.

pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
vrátane nástrojov informačných technológií 
na úrovni inštitúcií a všetky ďalšie 
výdavky na technickú a administratívnu 
pomoc, ktoré Komisia vynakladá na 
riadenie programu. Výdavky tiež môžu 
v rámci každého z troch nástrojov 
uvedených v článku 3 pokrývať náklady na 
podporné činnosti, ako je napríklad 
kontrola kvality a monitorovanie 
technickej podpory projektov na mieste 
a náklady na partnerské poradenstvo 
a expertov na posúdenie a implementáciu 
štrukturálnych reforiem.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prílohe I sa stanovuje maximálny 
finančný príspevok, ktorý je pre každý 
členský štát k dispozícii z celkového 
finančného krytia nástroja na realizáciu 
reforiem uvedeného v článku 7 ods. 2 

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

Tento maximálny finančný príspevok sa 
vypočíta jasne a transparentne pre každý 
členský štát pomocou kritérií a metodiky 
stanovených v uvedenej prílohe, a to na 
základe počtu obyvateľov každého 
členského štátu a sociálnej a hospodárskej 
situácie krajiny meranej na základe HDP 
na obyvateľa a ukazovateľov sociálneho 
vylúčenia, chudoby a nezamestnanosti. 
Tento maximálny finančný príspevok je 
k dispozícii na pridelenie, sčasti alebo 
v plnej výške, každému členskému štátu 
v každej etape a výzve procesu 
prideľovania uvedeného v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Na obdobie 20 mesiacov odo dňa 
začatia uplatňovania tohto nariadenia dá 
Komisia k dispozícii na pridelenie 75 % 
celkového finančného krytia uvedeného v 
článku 7 ods. 2 písm. a). Každý členský 
štát môže navrhnúť, aby mu bola pridelená 
suma až do plnej výšky maximálneho 
finančného príspevku uvedeného v článku 
9, na účely plnenia reformných záväzkov 
v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na obdobie, ktoré sa začne po 
skončení obdobia uvedeného v odseku 2, 
dá Komisia k dispozícii na pridelenie sumu 
11 000 000 000 EUR, čo predstavuje 
zostávajúcich 50 % celkového finančného 
krytia nástroja na realizáciu reforiem 
uvedeného v článku 7 ods. 2 písm. a), 

3. Na obdobie, ktoré sa začne po 
skončení obdobia uvedeného v odseku 2, 
dá Komisia k dispozícii na pridelenie 
zvyšných 25 % celkového finančného 
krytia nástroja na realizáciu reforiem 
uvedeného v článku 7 ods. 2 písm. a), 
spolu so sumou, ktorá sa nepridelila 
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spolu so sumou, ktorá sa nepridelila 
v súlade s odsekom 2, na základe výziev 
organizovaných a uverejnených v rámci 
nástroja na realizáciu reforiem. V rámci 
prvej výzvy sa pridelí suma 11 000 000 
000 EUR.

v súlade s odsekom 2, na základe výziev 
organizovaných a uverejnených v rámci 
nástroja na realizáciu reforiem.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o podporu z nástroja na realizáciu reforiem, 
predloží Komisii návrh reformných 
záväzkov , ktoré bude vykonávať 
v spolupráci s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi a zúčastnenými stranami, a to po 
konzultácii so sociálnymi partnermi 
a s občianskou spoločnosťou a v súlade 
s článkom 6 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/xx1a. 
V uvedenom návrhu sa stanoví podrobný 
súbor opatrení na implementáciu 
štrukturálnych reforiem v nadväznosti na 
problémy identifikované v procese 
európskeho semestra a zahrnú sa doň 
čiastkové ciele, zámery a harmonogram 
implementácie reforiem počas obdobia 
maximálne troch rokov.

__________________________
1a Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XX/xx z XX, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde plus, 
Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde 
a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 
ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond 
pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj pre 
riadenie hraníc a víza (Ú. v. EÚ L …).
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) sociálne ukazovatele, ktoré sa 
majú zlepšiť prostredníctvom 
navrhovanej reformy a príspevku 
uskutočneného v záujme dodržiavania 
zásad stanovených v Európskom pilieri 
sociálnych práv a cieľov Organizácie 
Spojených národov v oblasti udržateľného 
rozvoja;

Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) rozsah konzultácií uskutočnených 
pred predložením oficiálneho návrhu;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7 – písmeno a – bod i – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- v odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny a iných príslušných dokumentoch 
európskeho semestra, ktoré oficiálne prijala 

- v odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny a iných príslušných dokumentoch 
európskeho semestra, ktoré oficiálne prijala 
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Komisia, alebo Komisia vrátane správ o jednotlivých 
krajinách, alebo

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7 – písmeno a – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) podľa očakávaní budú mať 
pozitívne účinky v sociálnej a 
environmentálnej oblasti v dotknutých 
členských štátoch;

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 ods. 
3 druhý pododsek, dotknutý členský štát 
v rámci procesu európskeho semestra 
pravidelne podáva správy o pokroku 

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

dosiahnutom pri plnení reformných 
záväzkov. Na tento účel sa členské štáty 
vyzývajú, aby používali obsah národných 
programov reforiem ako nástroj na 
podávanie správ o pokroku smerom 
k dokončeniu reforiem, vrátane opatrení 
prijatých na zabezpečenie koordinácie 
medzi programom, európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi 
a inými programami financovanými 
Úniou. Podrobné podmienky 
a harmonogram podávania správ vrátane 
spôsobu, akým sa Komisii poskytne prístup 
k relevantným podkladovým údajom, sa 
stanovia v rozhodnutí uvedenom v článku 
12 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Platba finančných príspevkov 
dotknutému členskému štátu podľa tohto 
článku sa uskutoční v súlade 
s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti 
od dostupných finančných prostriedkov.

3. Platba finančných príspevkov 
dotknutému členskému štátu podľa tohto 
článku môže zahŕňať platbu predbežného 
financovania, ak o ňu daný členský štát 
požiada, a uskutoční sa v súlade 
s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti 
od dostupných finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak dotknutý členský štát neprijme 
potrebné opatrenia v lehote šiestich 
mesiacov od pozastavenia, Komisia zruší 
sumu finančného príspevku podľa článku 
14 ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách po tom, ako dotknutému 
členskému štátu poskytla príležitosť 
predložiť pripomienky v lehote dvoch 

7. Ak dotknutý členský štát neprijme 
potrebné opatrenia v lehote šiestich 
mesiacov od pozastavenia, Komisia zruší 
sumu finančného príspevku podľa článku 
14 ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách po tom, ako dotknutému 
členskému štátu poskytla príležitosť 
predložiť pripomienky v lehote dvoch 
mesiacov od oznámenia jej záverov. 
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mesiacov od oznámenia jej záverov. Komisia zabezpečí, aby mimovládne 
organizácie a miestne orgány v takomto 
členskom štáte, ktoré vykonávajú 
reformu, mohli naďalej využívať tento 
program.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä s cieľom dosiahnuť 
udržateľný hospodársky rast, vytváranie a 
ochranu kvalitného zamestnania, zníženie 
chudoby, sociálnu konvergenciu a 
sociálne začlenenie;
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Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 54

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) opatrenia, ktoré môžu prispieť k 
vykonávaniu zásad stanovených v 
Európskom pilieri sociálnych práv a 
Charte základných práv Európskej únie 
alebo cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prílohe X sa stanovuje maximálny 
finančný príspevok, ktorý je pre každý 
členský štát k dispozícii z celkového 
finančného krytia uvedeného v článku 7 
ods. 2 písm. c) bode i). Tento maximálny 
finančný príspevok sa vypočíta pre každý 
členský štát pomocou kritérií a metodiky 
stanovených v uvedenej prílohe, a to na 
základe počtu obyvateľov každého 

Maximálny finančný príspevok, ktorý je 
pre každý členský štát k dispozícii z 
celkového finančného krytia uvedeného v 
článku 7 ods. 2 písm. c) bode i), sa 
stanovuje v prílohe X. Tento maximálny 
finančný príspevok sa vypočíta pre každý 
členský štát pomocou kritérií a metodiky 
stanovených v uvedenej prílohe, a to na 
základe počtu obyvateľov každého 
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členského štátu, a uplatňuje sa v každej 
etape a výzve procesu prideľovania 
uvedeného v článku 10.

členského štátu a sociálnej a hospodárskej 
situácie krajiny meranej na základe HDP 
na obyvateľa a ukazovateľov sociálneho 
vylúčenia, chudoby a nezamestnanosti a 
uplatňuje sa v každej etape a výzve procesu 
prideľovania uvedeného v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Oprávnený členský štát predloží 
návrh reformných záväzkov v rámci 
komponentu finančnej podpory nástroja 
konvergencie v súlade s článkom 11.

1. Po rozsiahlom a náležite 
zdokumentovanom procese verejných 
konzultácií oprávnený členský štát 
predloží návrh reformných záväzkov 
v rámci komponentu finančnej podpory 
nástroja konvergencie v súlade 
s článkom 11.
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