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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V rámci cílů evropského semestru 
jsou rovněž tématem strukturální reformy 
založené na solidaritě, integraci a sociální 
spravedlnosti, které mají lepší potenciál 
vytvářet větší počet pracovních míst a větší 
růst, zajišťovat rovnost příležitostí 
a sociální ochranu a přístup k nim, 
chránit zranitelné skupiny a zlepšovat 
životní úroveň všech občanů, což jsou 
klíčové zásady evropského pilíře 
sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

strukturálních reforem může rovněž přispět 
k posílení hospodářské a sociální 
soudržnosti, produktivity a investic, 
k vytvoření příznivých podmínek pro 
udržitelný růst a zaměstnanost v Unii 
a budování odolných trhů práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Je zapotřebí, aby proběhly sociálně 
odpovědné, inteligentní, udržitelné 
a inkluzivní strukturální reformy splňující 
požadavky stanovené v článku 9 Smlouvy 
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o fungování Evropské unie. Unie zařadila 
provádění těchto strukturálních reforem 
mezi své politické priority, aby zajistila 
udržitelné oživení, nastartovala 
hospodářský růst s cílem posílit schopnost 
přizpůsobení, podpořila růst, zajistila 
vytváření pracovních míst, podnítila 
investice a podpořila proces vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

podporované v rámci programu se budou 
vztahovat na všechny klíčové hospodářské 
a sociální oblasti, měla by finanční 
i technickou podporu v rámci programu 
poskytovat Komise na žádost členského 
státu v široké škále domén politiky, k nimž 
patří oblasti související se správou 
veřejných financí a aktiv, institucionální 
a správní reformou, podnikatelským 
prostředím, finančním sektorem, trhy 
s výrobky, využitím přínosů technologické 
revoluce, službami a prací, dovednostmi 
pro pracovní místa, politikami týkajícími 
se dětí a mládeže, vzděláváním a odbornou 
přípravou, udržitelným rozvojem, 
veřejným zdravím a sociálním 
zabezpečením.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Mají-li prováděné reformy získat 
širokou podporu, měly by členské státy, 
které chtějí čerpat výhody programu, 
v rámci postupu vypracování žádosti 
konzultovat s příslušnými zúčastněnými 
stranami, jako jsou místní a regionální 
orgány, podnikatelská sféra, sociální 
partneři a občanská společnost, a to 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
kodexu chování pro partnerskou 
spolupráci platného pro politiku 
soudržnosti, a rovněž vnitrostátní 
parlamenty.
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Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

strukturální povahy spojených 
s vnitrostátními reformami usilujícími 
o zlepšení výkonnosti národního 
hospodářství a o podporu odolných 
ekonomických a sociálních struktur 
v členských státech, čímž se přispěje 
k soudržnosti, konkurenceschopnosti, 
produktivitě, sociálnímu začlenění, růstu 
a zaměstnanosti, s environmentálně 
udržitelnou a demokratickou Unií po roce 
2020, jejíž vize bude zakotvena v cílech 
udržitelného rozvoje a v evropském pilíři 
sociálních práv, a

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) vzdělávání a odborná příprava, 
politiky v oblasti zaměstnanosti, včetně 
sociálního dialogu v zájmu vytváření 
pracovních míst, digitální dovednosti, boj 
proti chudobě, podpora sociálního 
začleňování, zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace, rovné příležitosti a přístup 
pro všechny, lepší budoucnost pro děti 
a mládež, systémy sociálního zabezpečení 
a sociální pomoci, systémy veřejného 
zdraví a zdravotní péče a politiky v oblasti 
soudržnosti, azylu, migrace a hranic;

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který si přeje obdržet 
podporu v rámci nástroje pro provádění 
reforem, předloží Komisi návrh reformních 
závazků. V tomto návrhu se stanoví 
podrobný soubor opatření pro provádění 
strukturálních reforem v návaznosti na 
výzvy identifikované v procesu evropského 
semestru a uvedou se milníky, cíle 
a harmonogram provádění reforem po 
období maximálně tří let.

1. Členský stát, který si přeje obdržet 
podporu v rámci nástroje pro provádění 
reforem, předloží Komisi návrh reformních 
závazků. V tomto návrhu se stanoví 
podrobný soubor opatření pro provádění 
strukturálních reforem v návaznosti na 
výzvy identifikované v procesu evropského 
semestru, které jsou zahrnuty 
v doporučeních pro jednotlivé země, 
a uvedou se milníky, cíle a harmonogram 
provádění reforem po období maximálně 
tří let.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) sociální ukazatele, které má 
navrhovaná reforma zlepšit, a je-li 
k dispozici, dosažený příspěvek z hlediska 
zásad evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že reformní závazky 
včetně relevantních milníků a cílů nejsou 
již nadále dotčenými členskými státy 
vzhledem k objektivním okolnostem zčásti 
nebo zcela dosažitelné, mohou tyto státy 
předložit Komisi odůvodněnou žádost 

1. V případě, že reformní závazky 
včetně relevantních milníků a cílů nejsou 
již nadále dotčenými členskými státy 
vzhledem k objektivním okolnostem zčásti 
nebo zcela dosažitelné, nebo změní-li se 
sociální a hospodářské ukazatele tak, že to 
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o změnu nebo nahrazení rozhodnutí 
uvedeného v čl. 12 odst. 1. Členský stát 
může za tímto účelem navrhnout upravený 
nebo nový soubor reformních závazků.

podstatně ovlivní původní návrh, mohou 
tyto státy předložit Komisi odůvodněnou 
žádost o změnu nebo nahrazení rozhodnutí 
uvedeného v čl. 12 odst. 1. Členský stát 
může za tímto účelem navrhnout upravený 
nebo nový soubor reformních závazků.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en



PE645.062v01-00 16/16 PA\1195832CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) opatřeními, která mohou přispět 
k provádění zásad evropského pilíře 
sociálních práv.

Or. en


