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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Po stažení svého návrhu programu na podporu reforem (RSP), který obsahoval nástroj pro 
technickou podporu, Komise dne 28. května 2020 předložila návrh na zřízení samostatného 
nástroje pro technickou podporu, který by byl k dispozici všem členským státům na 
dobrovolném základě a který by nahradil program na podporu strukturálních reforem (SRSP). 
Tento nástroj je součástí iniciativ Komise v reakci na pandemii COVID-19, které mají 
členským státům pomoci zmírnit negativní hospodářské a sociální dopady. Je velmi důležité 
zvýšit odolnost evropských ekonomik a oživení a udržitelný růst si žádají strategické 
plánování.

Jako nástupce programu na podporu strukturálních reforem má nástroj pro technickou 
podporu přispět k posílení správních kapacit a dlouhodobých strukturálních reforem 
v členských státech, které mohou mít následně významný vliv na pracovní trh a systémy 
sociálního zabezpečení. Rovněž poskytuje podporu při provádění doporučení pro jednotlivé 
země, která byla adresována členským státům v rámci evropského semestru. Cílem nástroje je 
posílit soudržnost, a to podporou úsilí členských států o provedení reforem, které jsou 
nezbytné k dosažení hospodářského a sociálního oživení, odolnosti a konvergence, a zlepšit 
jejich správní kapacity k provádění práva Unie v souvislosti s výzvami, jimž čelí instituce, 
řídicí subjekty, veřejná správa a hospodářská a sociální odvětví.

Souběžně s nástrojem pro technickou podporu Komise, s cílem reagovat na nové výzvy 
v současné situaci, navrhla také nařízení o facilitě na podporu oživení a odolnosti, jež nabídne 
rozsáhlou finanční podporu veřejným investicím a reformám, které ekonomikám členských 
států poskytnou větší odolnost a lépe je připraví na budoucnost. Nástroj tak může pomoci 
členským státům při přípravě a realizaci plánů oživení a odolnosti v rámci facility na podporu 
oživení a odolnosti.

Zpravodaj vítá skutečnost, že stávající návrh Komise zohledňuje postoj vyjádřený ve 
společném návrhu zprávy výborů BUDG a ECON o nástrojích pro technickou podporu 
obsažených v návrhu programu na podporu reforem ze dne 20. dubna 2020 i stanovisku 
výboru EMPL k programu na podporu reforem přijatému dne 26. května 2020. Zpravodaj by 
chtěl s ohledem na současnou situaci navrhnout některé změny, jež vyzdvihují důležitost 
odpovědných, inteligentních, udržitelných a inkluzivních reforem a investic, jež by podpořily 
udržitelné a spravedlivé oživení daleko nad rámec krize COVID-19.

Návrh Komise klade zvláštní důraz na opatření, která podporují zelenou a digitální 
transformaci. V tomto kontextu zpravodaj zdůrazňuje význam digitalizace EU ve všech 
oblastech hospodářství a společnosti a možnou úlohu nástroje na podporu členských států při 
zajišťování digitálního oživení prostřednictvím reforem a investic do digitální infrastruktury 
a dovedností, jež přispějí ke konečnému cíli vytvoření jednotného digitálního trhu.

Zpravodaj navrhuje rozšíření rozsahu nástroje (článek 5) zahrnutím například politiky 
zaměřené na mladé lidi, politiky sociální ochrany s důrazem na znevýhodněné skupiny, 
politiky zaměřené na odstraňování genderové diskriminace a na podporu rovnosti žen a mužů, 
politiky zaměřené na zlepšení přístupu dětí a studentů ke vzdělávání, odborné přípravě, 
celoživotnímu učení a uplatnění na trhu práce, politiky zaměřené na zlepšení schopnosti 
veřejných institucí zaručit práva mobilních a přeshraničních pracovníků atd.
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Zpravodaj se domnívá, že nástroj by měl rovněž přispívat ke směřování členských států, 
jejichž měnou není euro, ke vstupu do eurozóny.

Z obecnějšího hlediska nástroj pro technickou podporu rovněž přispěje k naplňování závazků 
Unie a členských států v rámci evropského pilíře sociálních práv a Listiny základních práv 
Evropské unie.

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

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 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. Proto budou 
nezbytné sociálně odpovědné, inteligentní, 
udržitelné a inkluzivní reformy, jež zvýší 
potenciál k posílení adaptability, podpoří 
růst, přispějí k tvorbě pracovních míst, 
podnítí investice a podpoří proces 
vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence, aby se ekonomiky a 
společnosti vrátily na cestu udržitelného 
oživení a aby překonaly hospodářské, 
sociální a územní rozdíly v Unii. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 
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.

(4) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení výzev a priorit vnitrostátních 
reforem a sledování jejich provádění 
evropský semestr pro koordinaci 
hospodářských politik. V rámci 
evropského semestru definoval Evropský 
parlament sociálně odpovědné reformy 
jako reformy 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 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 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

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 a investic, jež podpoří udržitelné a 
spravedlivé oživení nad rámec pandemie 
COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Nástroj pro technickou podporu, 
který potvrzuje důležitost digitalizace Unie 
ve všech oblastech hospodářství a 
společnosti, podpoří členské státy při 
provádění digitální transformace 
prostřednictvím reforem a investic do 
digitální infrastruktury a dovedností, jež 
přispějí ke konečnému cíli vytvoření 
jednotného digitálního trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

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

(7b) Nástroj pro technickou podporu 
rovněž přispěje k naplňování závazků 
Unie a členských států v rámci 
evropského pilíře sociálních práv a k 
provádění reforem a investic v duchu 
zásad zakotvených v Listině základních 
práv Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Aby bylo možno vyhovět 
dodatečným potřebám v rámci nástroje pro 
technickou podporu, měly by mít členské 
státy v souladu s příslušným postupem a v 
rozsahu nejvýše 10 % rozpočtového 
přídělu členského státu možnost převést 
do rozpočtu uvedeného nástroje zdroje 
programované v rámci sdíleného řízení z 
fondů Unie. Převedené zdroje by měly být 
čerpány v souladu s pravidly tohoto 
nástroje a měly by být použity výhradně ve 
prospěch dotčeného členského státu. 
Komise by měla dotčenému členskému 
státu poskytnout zpětnou vazbu ohledně 
využití doplňkových dobrovolných 
příspěvků.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

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 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. 
Nástroj pro technickou podporu je velmi 
doporučován a měl by rovněž poskytovat 
technickou podporu při přípravě, revizi, 
zlepšování a provádění plánů na podporu 
oživení, které mají být provedeny podle 



PA\1209926CS.docx 9/23 PE655.645v01-00

CS

nařízení (EU) č. YYY/XX.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) V souladu 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 s výjimkou žádostí souvisejících s 
revizí a vylepšením plánů na podporu 
oživení a odolnosti členských států, 
zejména žádosti podané za účelem změny 
nebo nahrazení plánů na podporu oživení 
a odolnosti, v souladu s článkem 18 
nařízení (EU) č. YYY/XX, jež mohou být 
podávány kdykoli během roku. Měla by se 
stanovit vhodná kritéria pro analýzu 
žádostí předložených členskými státy, 
přičemž je třeba respektovat všeobecnou 
zásadu rovného zacházení, řádného 
finančního řízení a transparentnosti. Tato 
kritéria by měla zohledňovat naléhavost, 
vážnost a rozsah problémů, jakož i potřeby 
podpory zjištěné v oblastech politiky, v 
nichž se technická podpora plánuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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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 předložit současně Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
provádět příslušné komunikační činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

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, 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 období potřebné k 
překonání problémů způsobených 
naléhavou situací. Za tímto účelem by 
měla být pro zvláštní opatření vyhrazena 
omezená částka rozpočtu v rámci 
pracovního programu nástroje pro 
technickou podporu, která nepřesáhne 5 % 
prostředků programu1a.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12

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 
vypracovat, revidovat a provádět 
institucionální a správní reformy zaměřené 
na udržení růstu a posílení odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nástroj má obecný cíl přispívat k 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
Unie tím, že bude podporovat úsilí 
členských států o provedení reforem a 
investic, které přispívají k udržitelnému 
hospodářskému a sociálnímu oživení nad 
rámec pandemie COVID-19 a které jsou 
nezbytné k dosažení 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. en
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Pozměňovací návrh 14

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, a zejména pro 
přípravu, provádění, revizi a zlepšování 
vnitrostátních plánů na podporu oživení a 
odolnosti v souladu s nařízením (EU) č. 
YYY/XX, mimo jiné díky výměně 
osvědčených postupů, vhodných postupů a 
metodik a účinnějšího a účelnějšího řízení 
lidských zdrojů. Tyto specifické cíle jsou 
sledovány v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

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, 
zdravím, sociální ochranou, uplatňováním 
na pracovním trhu, produktivitou, řízením 
digitálního rozvoje, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, spravedlivým, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, se zvláštním 
důrazem na opatření, která podporují 
zelenou a digitální transformaci, a 
zaměřují se na jednu nebo více z těchto 
oblastí:
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Or. en

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) vzdělávání, celoživotní učení a 
odbornou přípravu, politiky zaměřené na 
mladé lidi, politiky trhu práce, včetně 
sociálního dialogu, pro vytváření 
pracovních míst, zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace, zejména digitálních 
dovedností, mediální gramotnost, aktivní 
občanství, boj proti chudobě a nadměrné 
příjmové nerovnosti, rovnost žen a mužů, 
podporu sociálního začleňování, 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 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) opatření sociální ochrany s 
důrazem na znevýhodněné skupiny, 
včetně osob se zdravotním postižením, 
příslušníků menšin, dětí žijících v 
chudobě, starších osob a migrantů, 
odstraňování nerovností a všech forem 
diskriminace, mimo jiné prostřednictvím 
programů sociální pomoci, sociálních 
dávek a stipendií, v souladu s prováděním 
evropského pilíře sociálních práv a při 
zajištění toho, aby nikdo nezůstal 
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opomenut;

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) opatření k odstraňování genderové 
diskriminace a na podporu rovnosti žen a 
mužů, odstraňování rozdílů v odměňování 
žen a mužů, zajištění vhodných podmínek 
pracovního volna pro účely péče o rodinu 
a pružného uspořádání pracovní doby a 
větší zapojení žen do trhu práce, mimo 
jiné zajištěním rovných příležitostí a 
kariérního postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) opatření ke zlepšení přístupu dětí a 
studentů ke vzdělávání a zapojení 
mladých lidí do trhu práce, mimo jiné 
snižováním chudoby, zlepšováním 
vzdělávací infrastruktury a přístupu k 
formálnímu i neformálnímu vzdělávání a 
vytvářením příležitostí na pracovním trhu, 
včetně placených stáží;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dd) odborné vzdělávání a přípravu, 
přístup k celoživotnímu učení a uplatnění 
na pracovním trhu, s důrazem na 
dovednosti na podporu digitální a zelené 
transformace, podnikatelských a 
průřezových dovedností a zajišťování 
lepších pracovních podmínek pro všechny 
pracovníky, včetně mobilních a 
přeshraničních pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

de) opatření ke zlepšení schopnosti 
veřejných institucí zaručit práva 
mobilních a přeshraničních pracovníků, 
včetně zajištění bezpečných a rovných 
pracovních podmínek, odměňování podle 
zákona a všech potřebných informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

df) opatření ke zlepšení vysokých škol, 
rozšiřování dovedností vědeckých 
pracovníků a zavedení lepších 
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individuálních kariérních plánů pro 
všechny akademické pracovníky, mimo 
jiné prostřednictvím partnerství mezi 
vysokými školami a podniky v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dg) opatření na podporu zavádění 
digitalizace a rozšíření úlohy veřejných 
služeb zaměstnanosti, včetně vypracování 
celostátních a regionálních strategií a 
opatření v oblasti zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace, a získání většího objemu 
soukromých investic do dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) opatření na podporu dalšího 
rozvoje vnitrostátní infrastruktury v 
oblasti politiky, hospodářství, správy, 
digitálního odvětví, bezpečnosti, bydlení, 
zdraví, dopravy, životního prostředí, 
veřejných zakázek a vzdělávání; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) opatření důchodové reformy s 
důrazem na udržitelnost důchodových 
systémů pro pracovníky a osoby 
samostatně výdělečně činné, rovné 
příležitosti pro ženy a muže při získávání 
důchodových nároků a poskytnutí zdrojů 
k důstojnému životu všem lidem v souladu 
s evropským pilířem sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) opatření na podporu výzkumu a 
vývoje na vysokých školách i v podnicích, 
včetně lepšího uvádění výsledků výzkumu 
a vývoje na trh, přístupu podniků, včetně 
MSP, k financování a opatření motivující 
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podniky k investicím do výzkumu a 
vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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

3. Do nástroje mohou být na žádost 
členských států převedeny zdroje, jež jim 
byly přiděleny v rámci sdíleného řízení, v 
rozsahu nejvýše 10 % rozpočtových 
prostředků členského státu. Komise 
uvedené zdroje vynakládá přímo v souladu 
s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního nařízení 
nebo nepřímo v souladu s písmenem c) 
uvedeného článku. Uvedené zdroje se 
použijí ve prospěch dotčeného členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) komunikační projekty v oblasti 
vzdělávání, včetně elektronického učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměny osvědčených postupů; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně institucionální komunikace a 
případně komunikace prostřednictvím 
sociálních sítí;

h) komunikační projekty v oblasti 
vzdělávání, včetně elektronického učení, 
spolupráce, zvyšování povědomí, šíření 
informací a výměny osvědčených postupů, 
mimo jiné prostřednictvím technických 
studijních návštěv v členských státech, 
které provedly podobné reformy; 
organizace osvětových a informačních 
kampaní, mediálních kampaní a akcí, 
včetně institucionální komunikace a 
případně komunikace prostřednictvím 
sociálních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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. Žádosti se podávají do 31. října 
kalendářního roku. Komise může 
poskytnout pokyny ohledně hlavních 
prvků, které mají být v žádosti o podporu 
uvedeny, a může dále propagovat a 
podporovat využívání technické podpory 
členskými státy s vysokými potřebami 
podpory.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou kdykoli 
během roku podat žádost podle čl. 8 odst. 
2 písm. d) a e), zejména žádost o revizi a 
vylepšení plánu na podporu oživení a 
odolnosti, za účelem změny nebo 
nahrazení svých návrhů v souladu s 
článkem 18 nařízení (EU) č. YYY/XX.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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 kvalitních pracovních míst, lepší 
hospodářské konkurenceschopnosti, 
sociálního začleňování a posílení 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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 

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

procesů správy ekonomických záležitostí, 
zejména doporučení pro jednotlivé země 
vydaných v rámci evropského semestru 
nebo opatření týkajících se provádění práva 
Unie, zásad evropského pilíře sociálních 
práv nebo cílů udržitelného rozvoje OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) revize a vylepšování plánů na 
podporu oživení a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36

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 
současně Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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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 38

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

K zajištění včasné dostupnosti zdrojů bude 
omezená část pracovního programu, 
nepřesahující 5 % prostředků programu1a, 
vyhrazena na zvláštní opatření pro případ 
neočekávaných a řádně odůvodněných 
naléhavých důvodů, které vyžadují 
okamžitou reakci, včetně vážných 
hospodářských výkyvů nebo významných 
okolností, jež mají závažný dopad na 
hospodářské a sociální podmínky v 
členském státě, které jsou mimo jeho 
kontrolu.

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

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva Pololetní zpráva

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva obsahuje informace 
o:

2. Pololetní zpráva obsahuje 
informace o:

Or. en


