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Pozměňovací návrh 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 43
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Článek 175 Smlouvy mimo jiné 
stanoví, že členské státy by měly své 
hospodářské politiky koordinovat tak, aby 
dosahovaly cílů týkajících se hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti uvedených 
v článku 174.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 44
Sandra Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 odhalilo nedostatky 
politik podporovaných EU, které 
centralizují pravomoci v jejích institucích 
a omezují svrchovanost členských států, 
deregulují pracovněprávní vztahy, 
uvolňují pravidla týkající se pracovní doby 
a snižují příjmy pracovníků a přispívají 
k destrukci a privatizaci veřejných služeb. 
Pandemie COVID-19 dokazuje, že členské 
státy s větší regulací pracovních podmínek 
a veřejných služeb, které stanoví 
univerzální sociální řešení a pomáhají 
řešit sociální vyloučení, mají lepší 
schopnost zajistit odolnost a lepší 
potenciál oživení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 45
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i 
v celém světě. V Unii vyvstaly nové 
priority spojené s krizí, které se konkrétně 
zaměřují na oživení a odolnost. Vyžadují 
rychlou a koordinovanou reakci ze strany 

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

Unie, díky níž bude možné čelit 
hospodářským důsledkům pro členské státy 
a zmírnit sociální a hospodářské dopady. 
Současná pandemie COVID-19 a také 
předchozí hospodářská a finanční krize 
ukazují, že budování silných a odolných 
ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich účinky. Reformy 
a investice zaměřené na růst a řešení 
strukturálních nedostatků ekonomik 
a posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky 
a společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení.

Or. de

Pozměňovací návrh 46
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Vypuknutí pandemie COVID-19 
začátkem roku 2020 změnilo hospodářské 
vyhlídky na nadcházející roky v EU i 
v celém světě. V Unii vyvstaly nové 
priority spojené s krizí, které se konkrétně 
zaměřují na oživení a odolnost. Vyžadují 
rychlou a koordinovanou reakci ze strany 
Unie, díky níž bude možné čelit 
hospodářským důsledkům pro členské státy 
a zmírnit sociální a hospodářské dopady. 
Současná pandemie COVID-19 a také 
předchozí hospodářská a finanční krize 
ukazují, že budování silných a odolných 
ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 

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

zabezpečení postavených na pevných 
ekonomických a sociálních strukturách 
členským státům pomáhá účinněji reagovat 
na otřesy a rychleji překonávat jejich 
účinky. Proto budou nezbytné sociálně 
odpovědné, inteligentní, udržitelné a 
inkluzivní reformy, jež zvýší potenciál 
k posílení adaptability a systémů sociální 
ochrany, podpoří růst, přispějí k tvorbě 
pracovních míst, podnítí investice 
a podpoří další hospodářské a sociální 
sbližování, aby se ekonomiky a společnosti 
vrátily na cestu udržitelného oživení a aby 
překonaly hospodářské, sociální a územní 
rozdíly v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

nezbytné k tomu, aby se ekonomiky 
a společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Evropský semestr prostřednictvím 
svých konkrétních doporučení a 
strukturálních reforem umožňuje 
zasahování EU, jehož cílem je kontrola a 
omezovat fiskální a hospodářské politiky 
členských států, přičemž často používá 
vydírání a sankcím za účelem uplatňování 
opatření zaměřených na liberalizaci 
veřejných služeb, deregulaci práce 
a prosazování úsporných opatření. Jeho 
provádění vede k pomalému 
hospodářskému rozvoji, nezaměstnanosti, 
chudobě a socioekonomickým a územním 
rozdílům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 49
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem 
a sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 

(4) Na úrovni Unie je hlavním rámcem 
pro určení priorit vnitrostátních reforem 
v oblasti hospodářských a sociálních 
politik a sledování jejich provádění 
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politik. Na podporu těchto reformních 
priorit vypracovávají členské státy své 
vlastní vnitrostátní víceleté investiční 
strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky nebo 
prostředky Unie. Tyto strategie by také 
měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a 
k maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik. Evropský 
parlament uvedl, že sociálně odpovědné 
reformy v rámci evropského semestru 
musí být založené na solidaritě, integraci, 
sociální spravedlnosti a spravedlivém 
rozdělování bohatství a přijmu, čímž bude 
vytvořen model, jenž zajistí rovnost, stejné 
příležitosti a sociální ochranu, bude 
chránit zranitelné skupiny a zlepšovat 
životní úroveň všech občanů, což jsou 
klíčové zásady evropského pilíře 
sociálních práv. Na podporu těchto 
reformních priorit vypracovávají členské 
státy své vlastní vnitrostátní víceleté 
investiční strategie. Uvedené strategie jsou 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky nebo 
prostředky Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení výzev a priorit vnitrostátních 
reforem a sledování jejich provádění 
evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik. Tyto reformy by 
měly být založené na solidaritě, integraci, 
sociální spravedlnosti a spravedlivém 
rozdělování bohatství s cílem zajistit 
rovnost a přístup k příležitostem a sociální 
ochraně, chránit zranitelné skupiny 
a zlepšit životní úroveň všech, což jsou 
klíčové zásady evropského pilíře 
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vnitrostátními finančními prostředky 
a/nebo prostředky Unie. Tyto strategie by 
také měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a 
k maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

sociálních práv. Na podporu těchto 
reformních priorit vypracovávají členské 
státy své vlastní vnitrostátní víceleté 
investiční strategie. Uvedené strategie by 
měly být navrženy na základě rozsáhlého 
a dobře zdokumentovaného procesu 
veřejných konzultací ve spolupráci se 
sociálními partnery a následně 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
priority, jež mají být podpořeny 
vnitrostátními finančními prostředky nebo 
prostředky Unie. Tyto strategie by také 
měly sloužit k soudržnému využívání 
finančních prostředků Unie a 
k maximalizaci přidané hodnoty finanční 
podpory, především podpory poskytované 
z programů financovaných Unií v rámci 
evropských strukturálních fondů a fondů 
soudržnosti a z jiných programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Anne Sander

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Členské státy v minulosti stále více 
využívaly technickou podporu v rámci 
uvedeného programu, a proto by měl být 
tímto nařízením zřízen nástroj pro 
technickou podporu, který by dále 
podporoval členské státy při provádění 
reforem, zejména za účelem řešení krize 
spojené s pandemií COVID-19 a posílení 
odolnosti vnitrostátních systémů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 52
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Aby bylo možné řešit ekonomické 
a sociální výzvy, kterým čelí členské státy 
v důsledku krize spojené s pandemií 
COVID-19, je nezbytné upustit od Zelené 
dohody pro Evropu jakožto strategie růstu 
a od realizace závazků Unie za účelem 
provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN.

Or. de

Pozměňovací návrh 53
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto strategii růstu a 
k realizaci závazků Unie za účelem 
provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje nástroj 
pro technickou podporu k začleňování 
opatření v oblasti klimatu a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. 
Příslušná opatření by měla být 

(7) Nástroj pro technickou podporu 
přispěje k začleňování opatření v oblasti 
klimatu. Příslušná opatření by měla být 
identifikována během přípravy a provádění 
nástroje a přehodnocována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů. Měla 
by řešit rovněž širší environmentální 
a sociální výzvy v Unii za předpokladu, že 
již byly splněny prioritní požadavky, jako 
jsou potřeby vzniklé v důsledku pandemie 
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identifikována během přípravy a provádění 
nástroje a přehodnocována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů. Měla 
by řešit rovněž širší environmentální 
a sociální výzvy v Unii, včetně ochrany 
přírodního kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu 
s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

COVID-19.

Or. es

Odůvodnění

Obecným cílem nástroje pro technickou podporu je napomáhat hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti Unie tím, že bude podporovat úsilí členských států o provádění reforem 
a investic, které budou přispívat k hospodářskému oživení, s cílem účinně uplatňovat 
doporučení pro jednotlivé země přijatá v rámci evropského semestru, a podporovat úsilí 
členských států o posílení jejich správních kapacit pro uplatňování práva Unie v souvislosti s 
výzvami, kterým čelí evropské orgány a instituce.

Pozměňovací návrh 54
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu a k realizaci závazků Unie za 
účelem provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje nástroj 
pro technickou podporu k začleňování 
opatření v oblasti klimatu a k dosažení 
celkového cíle 40 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu 
a dodatečných 10 % pro zachování 
biologické rozmanitosti v Evropě. 
Příslušná opatření by měla být 
identifikována během přípravy a provádění 
nástroje a přehodnocována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumů. Měla 
by řešit rovněž širší environmentální 
a sociální výzvy v Unii, včetně ochrany 
přírodního kapitálu a podpory oběhového 
hospodářství, a být též v souladu 
s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Nástroj pro technickou podporu 
může pomoci při budování kapacit 
vnitrostátních orgánů, veřejných 
a soukromých organizací a obyvatel, kteří 
mají prospěch z podpořených projektů, 
tím, že umožní účinnější a účelnější 
využívání fondů na podporu oživení 
a odolnosti s lepším prováděním 
a skutečným dopadem na provádění 
politik, které jsou v souladu s potřebami 
členských států a jejich rozvojovými 
strategiemi, podporují slušnou práci, 
která je spravedlivě placená a založená na 
kolektivním vyjednávání, podporují 
veřejné investice do infrastruktury 
a výrobních odvětví, a napomáhají 
ekologickému a inovativnímu rozvoji, 
který zaručuje sociální a územní 
soudržnost, podporují veřejné služby a 
investují do nich, čímž zajišťují vysoce 
kvalitní a univerzální sociální řešení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Nástroj pro technickou podporu by 
měl podporovat úsilí členských států 
o provádění reforem nezbytných pro 
dosažení hospodářského a sociálního 
oživení a odolnosti.
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správa a hospodářská a sociální odvětví.

Or. de

Pozměňovací návrh 58
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Hlavním cílem nástroje pro 
technickou podporu by mělo být posilovat 
administrativní kapacity členských států a 
orgánů na nižší než celostátní úrovni, 
protože jsou dotčeny jejich instituce, 
veřejná správa a hospodářská a sociální 
odvětví; dále by měl pomáhat 
vnitrostátním orgánům a orgánům na 
nižší než celostátní úrovni v jejich úsilí 
o navrhování, rozvíjení a provádění 
reforem. Rovněž by měl napomáhat 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provádění reforem 
a investic, které budou přispívat 
k udržitelnému a spravedlivému 
hospodářskému, sociálnímu a genderově 
vyváženému oživení po skončení 
pandemie onemocnění COVID-19. Za 
tímto účelem by měl podporovat posilování 
správní kapacity členských států při 
provádění práva Unie, pokud jde o výzvy, 
jimž čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 60
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu 
i nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících 
s řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami 
a pracovní silou, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím, sociálním 
zabezpečením a pomocí rodinám jakožto 
základním podpůrným jednotkám naší 
společnosti.

Or. es
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Pozměňovací návrh 65
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V rámci pomoci členským státům 
při řešení reformních potřeb ve všech 
klíčových hospodářských a společenských 
oblastech by měla technickou podporu 
i  nadále poskytovat Komise na žádost 
členského státu, a to v široké škále oblastí 
politiky, včetně oblastí souvisejících 

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

s řízením veřejných financí a aktiv, 
institucionální a správní reformou, 
podnikatelským prostředím, finančním 
sektorem, trhy s produkty, službami 
a kvalitními pracovními místy, 
vzděláváním a odbornou přípravou, 
udržitelným rozvojem, veřejným zdravím a 
sociálním zabezpečením. Zvláštní důraz by 
měl být kladen na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci a 
společenský pokrok. Nástroj by měl 
rovněž podporovat opatření na podporu 
směřování členských států, jejichž měnou 
není euro, ke vstupu do eurozóny.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 68
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Mají-li reformy získat širokou 
podporu, měly by mít členské státy, které 
chtějí program využívat, povinnost v 
rámci postupu vypracování návrhů 
balíčků konzultovat v souladu s 
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příslušnými ustanoveními nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 
240/2014 s příslušnými zúčastněnými 
stranami, jako jsou místní a regionální 
orgány, hospodářští a sociální partneři a 
občanská společnost, jakož i s 
vnitrostátními parlamenty.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Aby bylo dosaženo cílů 
stanovených v tomto nařízení, mělo by být 
finanční krytí poskytováno v několika 
fázích. V první fázi, která bude trvat 
dvacet měsíců, by členským státům měla 
být dána k dispozici polovina celkového 
finančního krytí; členské státy budou 
moci v průběhu této fáze obdržet částky 
dosahující až maximální výše jejich 
přídělu. Ve druhé fázi by měla být 
přidělována částka, která dosud nebyla 
přidělena, spolu se zbývající částí 
finančního krytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V důsledku výjimečných okolností 
vyplývajících z důsledků pandemie 
COVID-19 by příslušná opatření zahájená 
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od 1. února 2020 dále měla být způsobilá 
pro financování v rámci nástroje za 
předpokladu, že sledují cíle stanovené 
v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nástroj pro technickou podporu by měl rovněž podporovat reformy prováděné 
prostřednictvím místních orgánů a sociálních partnerů v oblastech, kde evropský semestr 
a doporučení pro jednotlivé země odhalí výzvy, které vyžadují bezodkladné reformy, avšak 
dotčený členský stát nedostatečně využívá přidělené finanční prostředky nebo Komise 
takovéto financování pozastaví například kvůli nedostatkům v oblasti právního státu; 
v takovém případě by opatření prováděná na regionální a místní úrovni, která přispívají 
k řešení těchto výzev, měla nadále čerpat z tohoto nástroje.

Pozměňovací návrh 73
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Nástroj by měl rovněž podporovat 
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, zjištěny 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 nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

řízení a transparentnosti. Tato kritéria by 
měla zohledňovat naléhavost, vážnost 
a rozsah problémů, jakož i potřeby podpory 
zjištěné v oblastech politiky, v nichž se 
technická podpora plánuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 76
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 78
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 

(19) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
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2016 je třeba nástroj zřízený tímto 
nařízením vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by případně měly 
zahrnovat měřitelné ukazatele jakožto 
základ pro hodnocení účinků daného 
nástroje v praxi.

2016 je třeba nástroj zřízený tímto 
nařízením vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zjednodušit správní 
postupy a podpořit správní spolupráci, 
zejména pro členské státy. Tyto požadavky 
by případně měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daného nástroje v praxi.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k uplatňování tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Tato pravidla 
jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 (finanční nařízení)17 a stanoví 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a dále stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací. Pravidla 
přijatá na základě článku 322 SFEU se 
rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech, 
neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 

(21) Měly by být stanoveny pracovní 
programy pro provádění technické 
podpory. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k uplatňování tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy. Tato pravidla 
jsou uvedena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 
2018/1046 (finanční nařízení)17 a stanoví 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a dále stanoví kontroly odpovědnosti 
účastníků finančních operací. Pravidla 
přijatá na základě článku 322 SFEU se 
rovněž týkají ochrany rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků týkajících 
se právního státu v členských státech v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) YYY/XX [o 
ochraně rozpočtu Unie v případě 
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řízení a efektivního financování z EU. všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech], neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z EU.

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(23) Toto nařízení musí být v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 
odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

Or. de
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Pozměňovací návrh 81
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) „technickou podporou“ se rozumí 
opatření, jež pomáhají členským státům 
nebo nadnárodním správním subjektům 
provádět institucionální nebo správní 
reformy, které zlepší udržitelnost a 
odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) „udržitelnými reformami“ se rozumí 
opatření, která:
i) trvale a udržitelným způsobem změní 
strukturu ekonomiky, institucionální a 
regulační rámec, ve kterém společnosti 
fungují, a schopnost veřejných služeb, 
zejména škol a zařízení péče o děti, a 
rovněž zdravotnických služeb, veřejné 
správy a občanské společnosti přizpůsobit 
se změnám, včetně zlepšení jejich 
odolnosti vůči krizím,
ii) tím zvýší soudržnost a konvergenci a 
sníží regionální rozdíly v souladu s 
článkem 174 a 
iii) přispějí k plnění cílů OSN pro 
udržitelný rozvoj, Pařížské dohody, 
závazků Unie podle Pařížské dohody a 
provádění evropského pilíře sociálních 
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práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nástroj má obecný cíl:

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, které 
jsou nezbytné k dosažení hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 

Nástroj má obecný cíl přispívat i přes 
důsledky pandemie COVID-19 k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem, a 
podporovat investice v zájmu 
hospodářského a sociálního oživení s cílem 
smysluplně řešit doporučení pro jednotlivé 
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posílení jejich správní kapacity k 
provádění práva Unie v souvislosti s 
výzvami, jimž čelí instituce, řídicí 
subjekty, veřejná správa a hospodářská a 
sociální odvětví.

země přijatá v rámci evropského 
semestru. 

Or. es

Pozměňovací návrh 85
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
v Evropské unii tím, že bude podporovat 
úsilí členských států o provádění projektů, 
které podporují jejich rozvoj, investice do 
produktivních a strategických odvětví a 
strukturování univerzálních, bezplatných 
a vysoce kvalitních veřejných služeb s 
cílem dosáhnout hospodářského a 
sociálního oživení, odolnosti a vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence, a 
bude podporovat úsilí členských států o 
posílení jejich správní kapacity k provádění 
práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž 
čelí instituce, řídicí subjekty, veřejná 
správa a hospodářská a sociální odvětví.

Or. pt

Pozměňovací návrh 86
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1



AM\1211998CS.docx 31/70 PE655.972v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 87
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) chránit a podporovat 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie v souvislosti s 
mimořádným symetrickým hospodářským 
šokem, který Unie zažívá v důsledku 
vypuknutí pandemie COVID-19, tím, že 
umožní všem regionům a členským státům 
podporovat udržitelné oživení, a vybízet 
regiony a členské státy k tomu, aby 
zlepšily svou připravenost na 
hospodářské, sociální a správní krize a 
odolnost vůči budoucím otřesům, a 
podporovat je v tomto úsilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat úsilí členských států o 
zlepšení jejich správní kapacity na všech 
úrovních správy za účelem provádění 
práva a politických cílů Unie v souladu se 
závazky Unie a členských států v rámci 
Pařížské dohody, cíli OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a evropským pilířem 
sociálních práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přispívat k řešení problémů v 
oblasti vnitrostátních strukturálních 
reforem usilujících o zlepšení výkonnosti 
národního hospodářství a o podporu 
odolných ekonomických, sociálních a 
institucionálních struktur v členských 
státech, a tím přispět i k udržitelnému 
hospodářskému rozvoji zohledňujícímu 
genderové hledisko, soudržnosti, 
konkurenceschopnosti, produktivitě, 
tvorbě pracovních míst, rovnosti žen a 
mužů, sociálnímu začlenění a udržitelné 
skutečné konvergenci; a

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přispívat k posílení správní a 
institucionální kapacity členských států, a 
to i případně na nižší než celostátní 
úrovni, v souvislosti s problémy, kterým 
čelí instituce, řídicí struktury, veřejná 
správa, školy a zařízení péče o děti, systém 
veřejného zdraví a hospodářská a sociální 
odvětví; a

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přispívat k hospodářské, sociální, 
environmentální a správní odolnosti 
členských států tváří v tvář velkým šokům 
na úrovni Unie nebo na vnitrostátní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Obecného cíle stanoveného v článku 3 
dosahuje nástroj prostřednictvím 
specifických cílů spočívajících v podpoře 
poskytované vnitrostátním orgánům a 
případně i orgánům na nižší než 
celostátní úrovni při zlepšování jejich 
kapacity pro navrhování, vypracovávání a 
provádění reforem, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik, širokého zapojení 
zainteresovaných subjektů a účinnějšího a 
účelnějšího řízení lidských zdrojů. Tyto 
specifické cíle jsou sledovány v úzké 
spolupráci s dotčenými členskými státy a 
případně i se sociálními partnery 
dotčených členských států, zejména pokud 
jde o oblasti politiky podle čl. 5 odst. 1 
psí,. d) a e), v souladu s právními předpisy 
a praxí dotčených členských států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 95
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 96
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es
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Pozměňovací návrh 98
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 99
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související s 
konvergencí, zlepšením hospodářské, 
sociální a správní odolnosti, udržitelným 
rozvojem, soudržností, rovností žen a 
mužů, péčí o děti, zdravotní péčí, péčí o 
starší osoby, vzděláváním, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci, jako je 
jedna nebo více z těchto oblastí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
systémy sociálního zabezpečení a 
kvalitními veřejnými službami, a to i v 
oblasti zdraví, vzděláváním a odbornou 
přípravou, účastí na trhu práce, 
produktivitou, digitalizací, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, kvalitní 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
spravedlivou zelenou a digitální 
transformaci, a opatření, která podporují 
uplatňování zásad evropského pilíře 
sociálních práv, a zejména na jednu nebo 
více z těchto oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifické cíle stanovené v článku 4 se 
vztahují na oblasti politiky související se 
soudržností, konkurenceschopností, 
vzděláváním, produktivitou, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 

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

infrastrukturou, se zvláštním důrazem na 
opatření, která podporují zelenou a 
digitální transformaci, a zejména na jednu 
nebo více z těchto oblastí:

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Anne Sander

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) institucionální reformu a účinnou a 
funkční veřejnou správu a elektronickou 
veřejnou správu orientovanou na služby, a 
to případně i prostřednictvím zjednodušení 
pravidel, účinný právní stát, reformu 

b) institucionální reformu a účinnou, 
nediskriminační a funkční veřejnou správu 
a elektronickou veřejnou správu 
orientovanou na služby, a to případně i 
prostřednictvím zlepšení přístupnosti a 
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soudních systémů a posílení boje proti 
podvodům, úplatkářství a praní peněz;

dostupnosti veřejných služeb a 
zjednodušení pravidel, účinný právní stát, 
systém brzd a protivah, reformu soudních 
systémů a posílení boje proti podvodům, 
úplatkářství, praní peněz a daňovým 
únikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
José Manuel Fernandes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků, samostatně 
výdělečně činných osob, podnikatelů a 
podniků sociální ekonomiky, 
reindustrializaci, rozvoj soukromého 
sektoru, trhy produktů a služeb, investice, 
veřejnou účast v podnicích, obchod a přímé 
zahraniční investice, hospodářskou soutěž 
a zadávání veřejných zakázek, udržitelný 

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků, samostatně 
výdělečně činných osob, podnikatelů a 
podniků sociální ekonomiky, 
reindustrializaci, rozvoj soukromého 
sektoru, trhy produktů a služeb, investice, 
veřejnou účast v podnicích, obchod a přímé 
zahraniční investice, hospodářskou soutěž 
a zadávání veřejných zakázek, udržitelný 
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rozvoj odvětví, včetně přemístění 
produkce, a podporu výzkumu, inovací a 
digitalizace;

rozvoj odvětví, včetně přemístění 
produkce, a podporu výzkumu, inovací, 
digitalizace a snížení byrokracie;

Or. de

Pozměňovací návrh 106
Joanna Kopcińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací, digitalizace a 
automatizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
José Manuel Fernandes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 

c) podnikatelské prostředí, zejména 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
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výzkumu, inovací a digitalizace; výzkumu, inovací a digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podnikatelské prostředí, včetně 
malých a středních podniků a podniků 
sociální ekonomiky, reindustrializaci, 
rozvoj soukromého sektoru, trhy produktů 
a služeb, investice, veřejnou účast v 
podnicích, privatizační procesy, obchod a 
přímé zahraniční investice, hospodářskou 
soutěž a zadávání veřejných zakázek, 
udržitelný rozvoj odvětví a podporu 
výzkumu, inovací a digitalizace;

c) udržitelné podnikatelské prostředí, 
včetně malých a středních podniků a 
podniků sociální ekonomiky, 
reindustrializaci, rozvoj soukromého 
sektoru, trhy produktů a služeb, podporu 
udržitelných a sociálních investic, 
veřejnou účast v podnicích, privatizační 
procesy, obchod a přímé zahraniční 
investice, hospodářskou soutěž a zadávání 
veřejných zakázek, udržitelný rozvoj 
odvětví a podporu výzkumu, inovací a 
digitalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 

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

veřejného zdraví a zdravotní péče;

Or. de

Pozměňovací návrh 110
Margarita de la Pisa Carrión

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 111
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 

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

pracovních míst, zejména pro mladé lidi, a 
důstojných pracovních podmínek pro 
všechny pracovníky, zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace, zejména digitálních 
dovedností, mediální gramotnost, aktivní 
občanství, účast a zastoupení pracovníků 
a vedení komplexního sociálního dialogu, 
boj proti chudobě a nadměrné příjmové 
nerovnosti a genderové nerovnosti, 
podporu sociálního začleňování, 
přiměřené, vysoce kvalitní, dostupné a 
inkluzivní systémy sociálního zabezpečení 
a sociální péče, zejména opatření v oblasti 
sociální ochrany se zaměřením na 
zranitelné skupiny; přístupné a cenově 
dostupné systémy veřejného zdraví a 
zdravotní péče, dostupnou a kvalitní péči o 
děti, starší osoby a osoby se zdravotním 
postižením, jakož i politiky v oblasti 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) odborné vzdělávání a přípravu, 
inkluzivní politiky trhu práce, posilování 
sociálního dialogu, budování kapacit pro 
sociální partnery, vytváření kvalitních 
pracovních míst, zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci, zejména digitálních 
dovedností, mediální gramotnost, aktivní 
občanství, boj proti chudobě, snižování 
rozdílů v příjmech a v bohatství, rovnost 
žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociální ochrany a sociálního 
zabezpečení, přístupné a cenově dostupné 
systémy veřejného zdraví a zdravotní péče, 
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migrace a hranic; jakož i politiky v oblasti soudržnosti, 
azylu, migrace a hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Miriam Lexmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 114
José Manuel Fernandes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vzdělávání a odbornou přípravu, 
politiky trhu práce, včetně sociálního 
dialogu, pro vytváření pracovních míst, 

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

zvyšování kvalifikace a rekvalifikace, 
zejména digitálních dovedností, mediální 
gramotnost, aktivní občanství, boj proti 
chudobě a nadměrné příjmové nerovnosti, 
rovnost žen a mužů, podporu sociálního 
začleňování, přiměřené a inkluzivní 
systémy sociálního zabezpečení a sociální 
péče, přístupné a cenově dostupné systémy 
veřejného zdraví a zdravotní péče, podporu 
aktivního stárnutí, jakož i politiky v 
oblasti hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, civilní ochrany, azylu, 
migrace a hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Anne Sander

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Joanna Kopcińska
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Margarita de la Pisa Carrión

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) řešení v oblasti elektronické 
veřejné správy, elektronické zadávání 
veřejných zakázek, konektivitu, přístup k 
údajům a jejich správu, elektronické učení, 
využívání řešení založených na umělé 
inteligenci, energetickou účinnost a 
účinné využívání zdrojů, obnovitelné 
zdroje energie, dosažení energetické 
diverzifikace a zajištění energetické 
bezpečnosti a v oblasti zemědělství 
ochranu půdy a biologické rozmanitosti, 
rybolov a udržitelný rozvoj venkovských a 
odlehlých oblastí;
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rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí a

Or. es

Pozměňovací návrh 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Kira Marie Peter-Hansen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Joanna Kopcińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



PE655.972v01-00 50/70 AM\1211998CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Anne Sander

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Miriam Lexmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) politiky pro provádění digitální a 
zelené transformace, řešení v oblasti 
elektronické veřejné správy, elektronické 
zadávání veřejných zakázek, konektivitu, 
přístup k údajům a jejich správu, 

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

elektronické učení, využívání řešení 
založených na umělé inteligenci se 
zaměřením na lidskou důstojnost, 
environmentální pilíř udržitelného rozvoje 
a ochrany životního prostředí, opatření v 
oblasti klimatu, mobilitu, podporu 
oběhového hospodářství, energetické 
účinnosti a účinného využívání zdrojů, 
obnovitelné zdroje energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a v oblasti 
zemědělství ochranu půdy a biologické 
rozmanitosti, rybolov a udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí; a

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Joanna Kopcińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) opatření pro rozvoj infrastruktury, 
zejména digitální a dopravní 
infrastruktury, se zvláštním důrazem na 
vzdálené a vylidňující se regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Miriam Lexmann

Návrh nařízení
Čl. 5 – 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 a 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
zejména studie, jednání odborníků, 
informační a komunikační akce, včetně 
institucionální komunikace o politických 
prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli 
tohoto nařízení, výdaje spojené se sítěmi 
informačních technologií se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, včetně 
nástrojů informačních technologií na 
úrovni organizace, a všechny ostatní 
výdaje na technickou a správní pomoc, 
které Komise vynaloží na řízení tohoto 
nástroje. Výdaje mohou rovněž pokrývat 
náklady na další podpůrné činnosti, jako 
například kontrolu kvality a sledování 
technické podpory projektů na místě a 
náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posuzování a provádění 
strukturálních reforem.

2. Finanční krytí pro tento nástroj 
může rovněž pokrývat výdaje související s 
přípravou, sledováním, kontrolou, auditem 
a hodnocením činností, které jsou nezbytné 
pro řízení nástroje a dosahování jeho cílů, 
zejména studie, jednání zúčastněných 
stran a odborníků, informační a 
komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud souvisejí s cíli tohoto nařízení, 
výdaje spojené se sítěmi informačních 
technologií se zaměřením na zpracování a 
výměnu informací, včetně nástrojů 
informačních technologií na úrovni 
organizace, a všechny ostatní výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení tohoto nástroje. Výdaje 
mohou rovněž pokrývat náklady na další 
podpůrné činnosti, jako například kontrolu 
kvality a sledování technické podpory 
projektů na místě a náklady na vzájemné 
poradenství a odborníky pro posuzování a 
provádění strukturálních reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise dá na období dvaceti 
měsíců od data použitelnosti tohoto 
nařízení k dispozici pro přidělení 50 % 
celkového finančního krytí uvedeného v 
odstavci 1. Každý členský stát může 
navrhnout, aby za účelem plnění cílů 
stanovených v článcích 3 a 4 tohoto 
nařízení obdržel a ž celou částku 
finančního příspěvku uvedeného v 
odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Na období začínající po skončení 
období uvedeného v předchozím odstavci 
dá Komise k dispozici zbývajících 50 % 
celkového finančního krytí uvedeného v 
odstavci 1 navýšených o částku, která 
dosud nebyla přidělena.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do nástroje mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 

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

v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení nebo nepřímo v 
souladu s písmenem c) uvedeného článku. 
Uvedené zdroje se použijí ve prospěch 
dotčeného členského státu včetně 
regionální a místní úrovně.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
José Manuel Fernandes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) semináře, konference a 
workshopy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) konzultace s širokou škálou 
zúčastněných stran prostřednictvím 
různých fór, včetně organizací žen, 
zástupců zranitelných skupin a sociálních 
partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
José Manuel Fernandes
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Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) pracovní návštěvy v příslušných 
členských státech nebo třetích zemích, při 
nichž mohou úředníci získávat nebo 
zvyšovat svoji odbornost nebo znalosti v 
příslušných záležitostech;

ii) výměna osvědčených postupů s 
příslušnými členskými státy nebo třetími 
zeměmi, při nichž mohou úředníci získávat 
nebo zvyšovat svoji odbornost nebo 
znalosti v příslušných záležitostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) vzdělávací akce a rozvoj on-line 
nebo jiných vzdělávacích modulů na 
podporu nezbytných odborných dovedností 
a znalostí souvisejících s příslušnými 
reformami;

iii) vzdělávací akce a rozvoj on-line 
nebo jiných vzdělávacích modulů na 
podporu nezbytných odborných dovedností 
a znalostí souvisejících s příslušnými 
reformami s výjimkou cestovních výdajů;

Or. de

Pozměňovací návrh 133
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) posouzení dopadů na rovnost žen a 
mužů a souhrnné a neagregované 
databáze na základě pohlaví;

Or. en
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Pozměňovací návrh 134
Guido Reil, Nicolaus Fest

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) studie, výzkum, analýzy a 
průzkumy, hodnocení a posouzení dopadů, 
posouzení dopadů na rovnost žen a mužů, 
jejichž výsledky se automaticky vyměňují 
mezi členskými státy a Komisí s cílem 
zajistit co nejvyšší úroveň 
transparentnosti a zajištění soudržnosti 
politik v oblasti rovnosti žen a mužů v celé 
EU a příprava a publikace pokynů, zpráv a 
vzdělávacích materiálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Druhy akcí uvedené v posledním odstavci 
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by měly být způsobilé pro financování, 
pokud budou zahájeny od 1. února 2020 a 
pokud budou sledovat cíle stanovené v 
článcích 3 a 4 tohoto nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy, které si přejí využít 
tohoto nástroje, v případě potřeby v rámci 
svých žádostí o technickou podporu 
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konzultují příslušné zúčastněné strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) prováděním reforem v členských 
státech, zejména na podporu oživení [v 
souladu s nařízením (EU) č. YYY/XX], za 
účelem dosažení udržitelného 
hospodářského růstu a vytváření kvalitních 
pracovních míst, odpovídající sociální 
ochrany, sociálního začleňování a posílení 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) prováděním reforem členskými 
státy z jejich vlastního podnětu, zejména na 
podporu udržitelného oživení [v souladu s 
nařízením (EU) č. YYY/XX], za účelem 
dosažení udržitelného hospodářského růstu 
a podpory vytváření kvalitních pracovních 
míst, sociálního začleňování, zmírňování 
změny klimatu,  rovnosti žen a mužů a 
posílení sociální a ekonomické odolnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Anne Sander

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) prováděním sociálně vyvážených 
reforem podporujících zaměstnanost 
zaměřených na posílení odolnosti v rámci 
procesů správy ekonomických záležitostí 
EU, nebo opatření týkajících se provádění 
práva Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) V oblastech politik uvedených v čl. 
5 odst. 1 písm. d) a e) členský stát, jenž 
předkládá žádost o technickou podporu, 
upřesní, jak jeho žádost ovlivní instituce 
na trhu práce včetně sociálních partnerů 
a případně upřesní, jak mají být v souladu 
s vnitrostátními pravidly a postupy 
sociální partneři zapojeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) Jestliže je požadována technická 
pomoc k provedení doporučení pro 
jednotlivou zemi, které vyžaduje zapojení 
sociálních partnerů, jsou sociální partneři 
o existenci žádosti a způsobech svého 
zapojení neprodleně informováni.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě této analýzy a s přihlédnutím 
ke stávajícím akcím a opatřením 
financovaným z fondů Unie nebo jiných 
programů Unie se Komise dohodne s 

Na základě této analýzy a s přihlédnutím 
ke stávajícím akcím a opatřením 
financovaným z fondů Unie nebo jiných 
programů Unie se Komise dohodne s 
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dotčeným členským státem na prioritních 
oblastech pro podporu, cílech, orientačním 
harmonogramu, rozsahu podpůrných 
opatření, která mají být poskytnuta, a 
odhadovaném celkovém finančním 
příspěvku na tuto technickou podporu, 
který bude stanoven v plánu spolupráce a 
podpory.

dotčeným členským státem na prioritních 
oblastech pro podporu, cílech, orientačním 
harmonogramu, rozsahu podpůrných 
opatření, která mají být poskytnuta, a 
odhadovaném celkovém finančním 
příspěvku na tuto technickou podporu a 
případném zapojení sociálních partnerů, 
které budou stanoveny v plánu spolupráce 
a podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informování Evropského parlamentu 
a Rady a komunikace o plánech spolupráce 
a podpory

Evropský parlament a Rada a komunikace 
o plánech spolupráce a podpory

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise předá bez zbytečného 
odkladu plán spolupráce a podpory 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise předá bez zbytečného 
odkladu plán spolupráce a podpory 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jakmile dotčený členský stát 
odstraní veškeré citlivé či důvěrné 
informace, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
jeho veřejné zájmy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po uplynutí přiměřené lhůty, 
pokud by zveřejnění příslušných 
informací nemělo nepříznivý dopad na 
provádění podpůrných opatření, a v 
každém případě nejpozději do dvou 
měsíců od provedení těchto opatření podle 
plánu spolupráce a podpory.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Granty mohou být uděleny 
vnitrostátním orgánům členských států, 
skupině Evropské investiční banky, 
mezinárodním organizacím, veřejným nebo 
soukromým orgánům a subjektům, které 
jsou usazeny v:

3. Granty mohou být uděleny 
vnitrostátním a místním orgánům 
členských států a sociálním partnerům, 
skupině Evropské investiční banky, 
mezinárodním organizacím, veřejným nebo 
soukromým orgánům a subjektům, které 
jsou usazeny v:

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. 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, musí nadále čerpat podporu z 
programu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 157
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. K zajištění včasné dostupnosti 
zdrojů bude omezená část pracovního 
programu nepřesahující 5 % vyhrazena na 
zvláštní opatření pro případ neočekávaných 
a řádně odůvodněných naléhavých důvodů, 
které vyžadují okamžitou reakci, včetně 
vážných hospodářských výkyvů nebo 
významných okolností, jež mají závažný 
dopad na hospodářské a sociální podmínky 
v členském státě, které jsou mimo jeho 
kontrolu.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí doplňkovost, součinnost, 
soudržnost a soulad mezi různými nástroji 
na unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, zejména pokud jde 
o opatření financovaná z fondů Unie, a to 
jak ve fázi plánování, tak během 
provádění;

a) zajistí doplňkovost, součinnost, 
soudržnost a soulad mezi různými nástroji 
na unijní, celostátní, regionální a místní 
úrovni, zejména pokud jde o opatření 
financovaná z fondů Unie, a to jak ve fázi 
plánování, tak během provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, aby byly v rámci 
tohoto nástroje realizovány soudržné a 
efektivní podpůrné akce.

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
unijní, celostátní, regionální a místní 
úrovni, aby byly v rámci tohoto nástroje 
realizovány soudržné a efektivní podpůrné 
akce.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 161
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 a
Transparentnost

1. Příjemci zajistí v zájmu široké 
veřejnosti maximální transparentnost, 
pokud jde o opatření a finanční toky v 
rámci tohoto nástroje. Tuto 
transparentnost mohou omezit pouze 
právní akty týkající se obchodního 
tajemství, platných pravidel pro ochranu 
údajů nebo probíhající správní či trestní 
vyšetřování ze strany orgánů EU. 
2. Příjemci v souladu se směrnicí 
(EU) 2019/1024 o otevřených datech a 
opakovaném použití informací veřejného 
sektoru zveřejní veškeré příslušné 
informace týkající se jejich projektů ve 
standardizovaném a porovnatelném 
otevřeném strojově čitelném formátu v 
oficiálním veřejně přístupném rejstříku, 
což bude mimo jiné zahrnovat: návrhy 
projektů, prohlášení o neexistenci střetu 
zájmů, zápisy ze schůzí, posouzení 
dopadu, smlouvy, hodnotící a auditní 
zprávy a také veškeré veřejné zakázky, ty 
musí být zveřejněny v Evropském portálu 
veřejně přístupných dat. 
3. Členské státy by měly standardně 
zpřístupnit veřejnosti všechny výsledky 
spolupráce (včetně údajů, studií, 
softwarových nástrojů atd.) nebo vysvětlit 
povahu důvěrnosti dotyčného spisu. 
4. Veškeré zveřejněné údaje uvedené 
v odstavcích 1 - 3 budou přístupné po 
neomezenou dobu. Orgány a instituce 
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Unie a členské státy by měly poskytnout 
spolupráci v logistických opatřeních s 
cílem zachovat přístupnost těchto údajů 
pro širokou veřejnost i v případě, kdy 
příjemce přestane existovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Kapitola 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IIIA
A Výkon přenesené pravomoci
Článek 16b
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v čl. 12 
odst. 6 je svěřena Komisi do 31. prosince 
2028.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené. Rozhodnutí 
nabývá účinku prvním dnem po 
zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je 
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
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dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 12 odst. 6 vstoupí v platnost 
tehdy, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě [tří měsíců] ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.
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Pozměňovací návrh 163
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí a 
jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace veřejnosti, a to i 
prostřednictvím médií bez diskriminace.

Or. en


