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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V nadväznosti na program na podporu štrukturálnych reforiem na roky 2017 až 2020 Komisia 
teraz predložila návrh programu na podporu reforiem na roky 2021 až 2027. Program na 
podporu reforiem bude podporovať prioritné reformy vo všetkých členských štátoch EÚ s 
celkovým rozpočtom vo výške 25 miliárd EUR na reformné projekty pokrývajúce napríklad 
trhy výrobkov a trhy práce, vzdelávanie, daňové systémy, kapitálové trhy, podnikateľské 
prostredie, ako aj investície do ľudského kapitálu a reformy verejnej správy. Cieľom 
programu je poskytnúť finančnú a technickú podporu všetkým členským štátom s cieľom 
vykonávať reformy na modernizáciu ich hospodárstiev, ktoré sa zameriavajú najmä na 
reformné priority identifikované v kontexte európskeho semestra.

Program pozostáva z troch samostatných nástrojov:

– Nástroj na realizáciu reforiem, ktorého cieľom je poskytnúť finančnú podporu pre 
kľúčové reformy identifikované v kontexte európskeho semestra, pričom 22 miliárd 
EUR je k dispozícii všetkým členským štátom. Finančné prostriedky sa rozdeľujú v 
pomere k počtu obyvateľov každého členského štátu.

– Nástroj technickej podpory pomôže členským štátom navrhnúť a uskutočniť reformy a 
zlepšiť ich administratívne kapacity. Tento nástroj je priamym nástupcom existujúcej 
služby na podporu štrukturálnych reforiem, ktorá v posledných rokoch podporila viac 
ako 440 reformných projektov v 24 členských štátoch. Tento nástroj je k dispozícii 
všetkým členským štátom a má plánovaný rozpočet vo výške 840 miliónov EUR.

– Nástroj konvergencie s rozpočtom 2,16 miliardy EUR sa bude zameriavať na 
poskytnutie osobitnej finančnej a technickej podpory členským štátom, ktoré sa 
pripravujú na vstup do eurozóny. Nástroj nemení kritériá platné pre pristúpenie do 
eurozóny, ale snaží sa poskytnúť praktickú podporu na zabezpečenie úspešného 
prechodu na euro a účasti v eurozóne pre tie členské štáty, ktoré sa ešte len pripoja.

Spravodajkyňa podporuje návrh na vytvorenie nového programu na podporu reforiem na 
základe pozitívnych skúseností so súčasným programom na podporu štrukturálnych reforiem. 
Pozmeňujúce návrhy sú preto relatívne menej významné a majú technickú povahu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Hospodárska a finančná kríza 
ukázala, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 

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

a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Vykonávanie štrukturálnych reforiem patrí 
medzi priority Únie, pretože cieľom týchto 
reforiem je zaistiť udržateľnosť 
hospodárskeho oživenia, uvoľniť potenciál 
rastu, posilniť adaptačnú kapacitu 
a podporiť proces vzostupnej 
konvergencie. Vykonávanie štrukturálnych 
reforiem by malo prispieť k posilneniu 
hospodárskej a územnej súdržnosti, 
konvergencii, zvyšovaniu produktivity 
a investícií, vytváraniu vhodných 
podmienok pre udržateľný rast, vytváraniu 
a zachovávaniu pracovných miest a k 
posilneniu sociálneho začlenenia v Únii. 
Reformy by okrem toho mali pomôcť 
odstrániť prekážky a vytvoriť priaznivé 
prostredie pre investície, a to aj pre 
inovatívnu a udržateľnú 
reindustrializáciu. Konkrétnejšie, reformy 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
by mali prispieť k posilneniu 
hospodárskej činnosti a zároveň k 
vytvoreniu podmienok pre dlhodobý rast.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Miera vykonávania štrukturálnych 
reforiem v členských štátoch je v rámci 
Únie naďalej nedostatočná. Zo skúseností 
s vykonávaním mechanizmu koordinácie 
hospodárskej politiky v rámci európskeho 
semestra vyplýva, že vykonávanie 
štrukturálnych reforiem napreduje vo 
všeobecnosti pomaly a nerovnomerne a že 
reformné úsilie členských štátov by sa 
malo posilniť a stimulovať. Na 
zabezpečenie účinného zavádzania 
štrukturálnych reforiem by ich 
vykonávanie a jeho následné 
monitorovanie mali byť v súlade 
s vykonávaním a monitorovaním politiky 
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súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/825 sa 
zriadil program na podporu štrukturálnych 
reforiem (SRSP) na obdobie 2017 až 2020 
s rozpočtom vo výške 142 800 000 EUR. 
SRSP bol zriadený s cieľom posilniť 
kapacitu členských štátov pripraviť 
a implementovať administratívne 
a štrukturálne reformy na udržanie rastu, 
okrem iného podporovaním efektívneho 
a účinného využívania finančných 
prostriedkov Únie. V rámci programu je 
k dispozícii technická podpora, ktorú 
poskytuje Komisia na žiadosť členského 
štátu a ktorá sa môže týkať širokého 
spektra oblastí politiky. Počiatočné 
skúsenosti so SRSP ukázali, že objem 
požadovanej technickej podpory dosiahol 
približne štvornásobok (v roku 2017) 
a päťnásobok (v roku 2018) jeho 
dostupného ročného rozpočtu.

(7) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/825 sa 
zriadil program na podporu štrukturálnych 
reforiem (SRSP) na obdobie 2017 až 2020 
s rozpočtom vo výške 142 800 000 EUR. 
SRSP bol zriadený s cieľom posilniť 
kapacitu členských štátov pripraviť 
a vykonávať administratívne a štrukturálne 
reformy na udržanie rastu, okrem iného 
podporovaním efektívneho a účinného 
využívania finančných prostriedkov Únie. 
V rámci programu je k dispozícii technická 
podpora, ktorú poskytuje Komisia na 
žiadosť členského štátu a ktorá sa môže 
týkať širokého spektra oblastí politiky. 
Počiatočné skúsenosti so SRSP ukázali, že 
objem požadovanej technickej podpory 
dosiahol približne štvornásobok (v roku 
2017) a päťnásobok (v roku 2018) jeho 
dostupného ročného rozpočtu, čo viedlo 
Komisiu k tomu, aby navrhla zvýšenie 
jeho rozpočtu na roky 2019 a 2020.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Iné nástroje a programy Únie 
taktiež významne prispievajú 
k zlepšovaniu podmienok podporujúcich 
niektoré investície v členských štátoch, 
ktoré môžu takéto reformy uľahčovať 
alebo byť ich súčasťou. Obzvlášť fondy 
Únie, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 

(8) V súčasnosti však žiaden nástroj 
nestanovuje priame finančné stimuly, ktoré 
by motivovali členské štáty vykonávať 
reformy vo všetkých oblastiach politiky 
v nadväznosti na problémy identifikované 
v rámci európskeho semestra. Navyše 
aktuálne žiaden nástroj neposkytuje 
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Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
YYY/XX [NSU], prepájajú investície so 
základnými podmienkami (v minulosti 
známe ako ex ante kondicionality), 
stanovujú mechanizmus 
makroekonomickej správy a umožňujú, 
aby sa z nich financovali náklady na 
štrukturálne reformy spojené 
s investíciami v oblastiach politiky, ktoré 
sú relevantné pre politiku súdržnosti. 
V súčasnosti však žiaden nástroj 
nestanovuje priame finančné stimuly, ktoré 
by motivovali členské štáty 
implementovať reformy vo všetkých 
oblastiach politiky v nadväznosti na 
problémy identifikované v rámci 
európskeho semestra. Navyše aktuálne 
žiaden nástroj neposkytuje osobitnú 
a cielenú finančnú a technickú podporu 
členským štátom, ktorých menou nie je 
euro, v ich úsilí o implementáciu reforiem, 
ktoré sú dôležité z hľadiska vstupu do 
eurozóny.

osobitnú a cielenú finančnú a technickú 
podporu členským štátom, ktorých menou 
nie je euro, v ich úsilí o vykonávanie 
reforiem, ktoré sú dôležité z hľadiska 
vstupu do eurozóny.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na uvedené treba 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom prostredníctvom 
ponuky priamej finančnej podpory spolu 
s technickou pomocou. Na tento účel by sa 
mal zriadiť program na podporu reforiem 
(ďalej len „program“), ktorý by poskytoval 
účinné stimuly pre zintenzívnenie 
implementácie štrukturálnych reforiem 
v členských štátoch. Program by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov. Program by mal tiež 
pokračovať v akciách a spôsobe 
fungovania SRSP, pretože sa osvedčili ako 
veľmi užitočné a členské štáty ich oceňujú, 

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

pokiaľ ide o posilňovanie 
administratívnych kapacít vnútroštátnych 
orgánov na všetkých úrovniach verejnej 
správy v rôznych oblastiach politiky. 
Súčasťou programu by mala byť aj cielená 
podpora reforiem v členských štátoch, 
ktorých menou nie je euro a ktoré podnikli 
preukázateľné kroky k prijatiu jednotnej 
meny v danom časovom rámci.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Aby bolo možné poskytovať rôzne 
druhy potrebnej podpory a aby sa 
zohľadnila osobitosť každého komponentu, 
mali by sa v rámci programu vytvoriť tri 
samostatné ale komplementárne nástroje, 
a to konkrétne nástroj na realizáciu 
reforiem, nástroj technickej podpory 
a špecializovaný nástroj konvergencie, 
ktorý by poskytoval pomoc pri príprave na 
členstvo v eurozóne.

(11) Aby bolo možné poskytovať rôzne 
druhy potrebnej podpory a aby sa 
zohľadnila osobitosť každého komponentu, 
mali by sa v rámci programu vytvoriť tri 
samostatné ale komplementárne nástroje, 
a to konkrétne nástroj na realizáciu 
reforiem, nástroj technickej podpory 
a špecializovaný nástroj konvergencie, 
ktorý by poskytoval pomoc pri príprave na 
členstvo v eurozóne. V rámci 
monitorovacích a kontrolných postupov 
by sa mal vytvoriť vhodný mechanizmus 
koordinácie s cieľom zabezpečiť 
súdržnosť a komplementárnosť 
politických zásahov a zabrániť 
prekrývaniu.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, 
rastu a zamestnanosti. Na tieto účely by 
mal poskytovať finančné stimuly na 

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilniť súdržnosť, prispieť ku 
konvergencii na úrovni Únie, 
konkurencieschopnosť, produktivita, 
udržateľný rast, vytváranie pracovných 
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riešenie problémov štrukturálnej povahy 
a pomoc pri posilňovaní administratívnych 
kapacít členských štátov, pokiaľ ide o ich 
inštitúcie a hospodárske a sociálne sektory.

miest a sociálne začlenenie. Na tieto účely 
by mal poskytovať finančné stimuly na 
riešenie problémov štrukturálnej povahy a 
pomoc pri posilňovaní administratívnych a 
inštitucionálnych kapacít členských štátov, 
pokiaľ ide o ich inštitúcie a hospodárske a 
sociálne sektory. Pri príprave 
a vykonávaní štrukturálnych reforiem je 
takisto potrebné zabezpečiť primeranú 
úroveň zapojenia miestnych a 
regionálnych orgánov a hospodárskych a 
sociálnych partnerov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Aby bolo možné uspokojiť 
dodatočné potreby v rámci programu, 
členské štáty by mali mať možnosť 
presunúť do rozpočtu programu zdroje 
programované v rámci zdieľaného 
riadenia vo fondoch Únie v súlade 
s príslušným postupom. Presunuté zdroje 
by sa mali plniť v súlade s pravidlami 
tohto programu a mali by sa použiť 
v prospech dotknutého členského štátu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje program 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy ako 
ústredného prvku politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy. Príslušné akcie sa určia v priebehu 
prípravy a implementácie programu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania.

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje program 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy ako 
ústredného prvku politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 30 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy. Príslušné akcie sa určia v priebehu 
prípravy a vykonávania programu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov pravidelného hodnotenia 
a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(20) S cieľom zmysluplne motivovať 
členské štáty, aby dokončili štrukturálne 
reformy, je vhodné stanoviť maximálny 
finančný príspevok, ktorý je pre ne 
k dispozícii v rámci nástroja v každej etape 
prideľovania a v rámci každej výzvy. 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov a príslušného 
HDP na obyvateľa. Podmienky účasti by 
sa mali členským štátom predstaviť 
transparentne. Aby boli finančné stimuly 
rozložené na celé obdobie uplatňovania 
programu, mali by sa členským štátom 
finančné prostriedky prideľovať v etapách. 
V prvej etape trvajúcej 20 mesiacov by sa 
malo členským štátom dať k dispozícii 
75 % (16 500 000 000 EUR) celkového 
finančného krytia nástroja na realizáciu 
reforiem, počas ktorej by členské štáty 
mohli na základe predkladania návrhov 
reformných záväzkov získať sumu až do 
výšky svojho maximálneho prídelu.
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(21) V nasledujúcej etape, ktorá by 
trvala do konca programu, by Komisia 
v záujme transparentnosti a efektívnosti 
mala zaviesť systém pravidelných výziev, 
prostredníctvom ktorého by sa pridelilo 
zostávajúcich 25 % (5 500 000 000 EUR) 
celkového finančného krytia nástroja 
a sumy, ktoré sa nepoužili 
v predchádzajúcej etape. Na tento účel by 
sa mali zaviesť jednoduché postupy. 
V rámci každej výzvy by mali byť všetky 
členské štáty vyzvané, aby súbežne 
predložili návrhy reforiem, a na základe 
týchto návrhov by sa im mohli udeliť ich 
maximálne finančné príspevky. V záujme 
transparentnosti by sa prvá výzva 
organizovaná Komisiou v priebehu druhej 
etapy mala týkať sumy zodpovedajúcej 
zostávajúcej časti (5 500 000 000 EUR) 
celkovej sumy finančného krytia nástroja. 
Ďalšie výzvy by Komisia mala organizovať 
len vtedy, keď sa celkové finančné krytie 
nepoužije v plnej výške. Komisia by mala 
prijať a uverejniť orientačný harmonogram 
ďalších výziev, ktoré sa majú 
zorganizovať, a v prípade každej výzvy by 
mala uviesť zostávajúcu sumu z celkového 
finančného krytia, ktorá je v rámci danej 
výzvy k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Treba stanoviť postup predkladania 
návrhov reformných záväzkov členskými 

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

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

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
návrhov vysokej kvality a pomôcť Komisii 
pri posudzovaní návrhov reformných 
záväzkov, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia o využívaní 
partnerského a odborného poradenstva. 
Možnosť vyjadriť stanovisko k návrhom 
reformných záväzkov predložených 
členskými štátmi by mal mať aj výbor pre 
hospodársku politiku Rady, ktorý sa 
zaoberá európskym semestrom, 
v náležitých prípadoch po konzultácii 
s príslušnými výbormi zriadenými na 
základe zmluvy. V záujme zjednodušenia 
by členské štáty mali správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení reformných 
záväzkov podávať v rámci európskeho 
semestra.

(26) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
návrhov vysokej kvality a pomôcť Komisii 
pri posudzovaní návrhov reformných 
záväzkov, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj pri pravidelnom posudzovaní miery 
ich plnenia, by sa mali zahrnúť ustanovenia 
o využívaní partnerského a odborného 
poradenstva. Možnosť vyjadriť stanovisko 
k návrhom reformných záväzkov 
predložených členskými štátmi by mal mať 
aj výbor pre hospodársku politiku Rady, 
ktorý sa zaoberá európskym semestrom, po 
konzultácii s Európskym hospodárskym 
a sociálnym výborom a Európskym 
výborom regiónov. V záujme 
zjednodušenia by členské štáty mali správy 
o pokroku dosiahnutom pri plnení 
reformných záväzkov a o jeho 
monitorovaní podávať v rámci európskeho 
semestra.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Aby sa posilnila stabilita 
reformných záväzkov, členské štáty by 
mali mať možnosť zmeniť počas obdobia 
implementácie reformné záväzky len 
jedenkrát, ak to odôvodňujú objektívne 

(28) Aby sa posilnila stabilita 
reformných záväzkov, členské štáty by 
mali mať možnosť zmeniť počas obdobia 
vykonávania reformné záväzky, ak to 
odôvodňujú objektívne okolnosti.
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okolnosti.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(29) Na účely transparentnosti sa 
reformné záväzky, ktoré Komisia prijme, 
musia oznámiť Európskemu parlamentu 
a Rade a Komisia by mala vo vhodných 
prípadoch pravidelne vykonávať príslušné 
komunikačné aktivity.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Na zaistenie zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenie činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok, 
ktorých cieľom je ochrana citlivých 
informácií, mali plány spolupráce 
a podpory poskytnúť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
vykonávať príslušné komunikačné aktivity.

(36) Na zaistenie zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenie činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok, 
ktorých cieľom je ochrana citlivých 
informácií, mali plány spolupráce 
a podpory poskytnúť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
pravidelne vykonávať príslušné 
komunikačné aktivity. Mala by sa vytvoriť 
špecializovaná komunikačná platforma, 
ktorá by podporovala vzájomnú znalosť 
osvedčených postupov.



AD\1192171SK.docx 17/32 PE643.095v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. S ohľadom na dôležitosť zachovania 
úsilia členských štátov pri uskutočňovaní 
a implementácii reforiem, treba umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 100 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu nástroja 
technickej pomoci vyčleniť na osobitné 
opatrenia.

(37) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa vykonávania nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. S ohľadom na dôležitosť zachovania 
úsilia členských štátov pri uskutočňovaní 
a vykonávaní reforiem, treba umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 100 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu nástroja 
technickej pomoci vyčleniť na osobitné 
opatrenia. Naliehavé prípady by mohli 
zahŕňať aj nové, nepredvídateľné výzvy, 
ktoré si vyžadujú administratívne alebo 
iné reformy v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) S cieľom zabezpečiť efektívne 
a koherentné prideľovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať 
zásadu správneho finančného riadenia by 
akcie v rámci programu mali byť v súlade 
s prebiehajúcimi programami Únie 
a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť 

(42) S cieľom zabezpečiť efektívne, 
koherentné a transparentné prideľovanie 
finančných prostriedkov z rozpočtu Únie a 
dodržiavať zásadu správneho finančného 
riadenia by akcie v rámci programu mali 
byť v súlade s prebiehajúcimi programami 
Únie, mali by byť s nimi koordinované a 



PE643.095v01-00 18/32 AD\1192171SK.docx

SK

duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Komisia a členské štáty by mali 
najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť 
účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, súdržnosť, doplnkovosť 
a synergia medzi jednotlivými zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci.

mali by ich dopĺňať, a to bez toho, aby ich 
nahrádzali, pričom treba zabrániť 
duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Komisia a členské štáty by mali 
najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť 
účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, súdržnosť, doplnkovosť 
a synergia medzi jednotlivými zdrojmi 
financovania vrátane súvisiacej technickej 
pomoci. V rámci monitorovacích a 
kontrolných postupov by sa mal vytvoriť 
vhodný mechanizmus koordinácie s 
cieľom zabezpečiť väčšiu súdržnosť a 
komplementárnosť politických zásahov a 
zabrániť prekrývaniu.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho zdrojov a jeho pridanú 
hodnotu. Okrem toho by sa nezávislé 
hodnotenie ex post malo sústrediť na 
dlhodobý vplyv programu.

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho zdrojov a jeho pridanú 
hodnotu. Okrem toho by sa nezávislé 
hodnotenie ex post malo sústrediť na 
dlhodobý vplyv programu a jeho vplyv na 
udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „oprávnený členský štát“ v rámci 
nástroja konvergencie je členský štát, 
ktorého menou nie je euro a ktorý podnikol 
preukázateľné kroky k prijatiu jednotnej 
meny v danom časovom rámci pri príprave 
na členstvo v eurozóne. Preukázateľné 
kroky sú formálny list vlády dotknutého 

6. „oprávnený členský štát“ v rámci 
nástroja konvergencie je členský štát, 
ktorého menou nie je euro a ktorý podnikol 
a naďalej podniká preukázateľné kroky 
k prijatiu jednotnej meny v danom 
časovom rámci pri príprave na členstvo 
v eurozóne. Preukázateľné kroky sú 
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členského štátu adresovaný Komisii, 
v ktorom sa uvádza jasný záväzok vstúpiť 
do eurozóny v primeranom a vymedzenom 
časovom rámci, a predloženie – po 
konzultácii s Komisiou – dôveryhodného 
časovo záväzného plánu implementácie 
konkrétnych prípravných opatrení na 
úspešné členstvo v eurozóne vrátane 
krokov na zaistenie plného zosúladenia 
jeho vnútroštátnych právnych predpisov 
s požiadavkami vyplývajúcimi z práva 
Únie (vrátane bankovej únie).

formálny list vlády dotknutého členského 
štátu adresovaný Komisii, v ktorom sa 
uvádza jasný záväzok vstúpiť do eurozóny 
v primeranom a vymedzenom časovom 
rámci, a predloženie – po konzultácii 
s Komisiou – dôveryhodného časovo 
záväzného plánu vykonávania konkrétnych 
prípravných opatrení na úspešné členstvo 
v eurozóne vrátane krokov na zaistenie 
plného zosúladenia jeho vnútroštátnych 
právnych predpisov s požiadavkami 
vyplývajúcimi z práva Únie (vrátane 
bankovej únie).

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených s 
vnútroštátnymi reformami zameranými na 
zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr v 
členských štátoch, a tým posilňovať 
súdržnosť, konkurencieschopnosť, 
produktivitu, rast, sociálne začlenenie, 
investície a prispievať k reálnej 
konvergencii v Únii; a

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) prispieť k posilňovaniu 
administratívnych a inštitucionálnych 
kapacít členských štátov, a to aj na 
regionálnej úrovni tam, kde je to vhodné, 
vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
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správa a hospodársky a sociálny sektor, 
v reakcii na hospodárske, sociálne 
a environmentálne výzvy.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) pokiaľ ide nástroj technickej 
podpory, v rámci programu sa podporuje 
úsilie národných orgánov o zlepšenie ich 
administratívnych kapacít, pokiaľ ide 
o koncipovanie, vypracúvanie 
a implementáciu reforiem, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov;

b) pokiaľ ide nástroj technickej 
podpory, v rámci programu sa podporuje 
úsilie národných orgánov vrátane 
regionálnych orgánov tam, kde je to 
vhodné, o zlepšenie ich administratívnych 
kapacít, pokiaľ ide o koncipovanie, 
vypracúvanie a vykonávanie reforiem, a to 
aj prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík a 
účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 6– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 31
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) podnikateľského prostredia najmä 
pre malé a stredné podniky, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, verejno-súkromného partnerstva, 
trhov výrobkov a služieb, investícií, 
verejnej účasti v podnikoch, obchodu a 
priamych zahraničných investícií, 
hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania, udržateľného rozvoja odvetví 
a podpory výskumu a inovácie a 
digitalizácie;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, dosiahnutia 

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, obehového 
hospodárstva, udržateľnej mobility, 
pripojiteľnosti, podpory energetickej 
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energetickej diverzifikácie a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík v 
oblasti poľnohospodárstva, rybárstva a 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a

efektívnosti a efektívneho využívania 
zdrojov, dosiahnutia energetickej 
diverzifikácie a zaistenia energetickej 
bezpečnosti, ako aj politík v oblasti 
poľnohospodárstva, rybárstva a 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a 
vzdialených regiónov a

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 35
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Musí sa zabrániť dvojitému 
financovaniu.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

a výzve procesu prideľovania uvedeného 
v článku 10.

(Tento pozmeňujúci návrh si vyžiada 
následné úpravy v prílohe I.)

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Na obdobie 20 mesiacov odo dňa 
začatia uplatňovania tohto nariadenia dá 
Komisia k dispozícii na pridelenie sumu 
16 500 000 000 EUR, čo predstavuje 75 % 
celkového finančného krytia uvedeného 
v článku 7 ods. 2 písm. a). Každý členský 
štát môže navrhnúť, aby mu bola pridelená 
suma až do plnej výšky maximálneho 
finančného príspevku uvedeného v článku 
9, na účely plnenia reformných záväzkov 
v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Na obdobie, ktoré sa začne po 
skončení obdobia uvedeného v odseku 2, 
dá Komisia k dispozícii na pridelenie sumu 
11 000 000 000 EUR, čo predstavuje 
zostávajúcich 50 % celkového finančného 
krytia nástroja na realizáciu reforiem 
uvedeného v článku 7 ods. 2 písm. a), 
spolu so sumou, ktorá sa nepridelila 
v súlade s odsekom 2, na základe výziev 
organizovaných a uverejnených v rámci 
nástroja na realizáciu reforiem. V rámci 
prvej výzvy sa pridelí suma 11 000 000 
000 EUR.

3. Na obdobie, ktoré sa začne po 
skončení obdobia uvedeného v odseku 2, 
dá Komisia k dispozícii na pridelenie sumu 
5 500 000 000 EUR, čo predstavuje 
zostávajúcich 25 % celkového finančného 
krytia nástroja na realizáciu reforiem 
uvedeného v článku 7 ods. 2 písm. a), 
spolu so sumou, ktorá sa nepridelila 
v súlade s odsekom 2, na základe výziev 
organizovaných a uverejnených v rámci 
nástroja na realizáciu reforiem. V rámci 
prvej výzvy sa pridelí suma 5 500 000 000 
EUR.
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) vnútorné mechanizmy na účinné 
plnenie reformných záväzkov dotknutým 
členským štátom vrátane čiastkových 
cieľov a zámerov, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov a

e) vnútorné mechanizmy na účinné a 
efektívne plnenie reformných záväzkov 
dotknutým členským štátom vrátane 
čiastkových cieľov a zámerov, ako aj 
súvisiacich ukazovateľov a
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Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. Výbor pre hospodársku politiku 
zriadený rozhodnutím Rady 2000/604/ES 
o zložení a stanovách Výboru pre 
hospodársku politiku31 môže poskytnúť 
svoje stanovisko k návrhom reformných 
záväzkov, ktoré predložili členské štáty.

9. Výbor pre hospodársku politiku 
zriadený rozhodnutím Rady 2000/604/ES o 
zložení a stanovách Výboru pre 
hospodársku politiku31 môže po 
konzultácii s Európskym hospodárskym a 
sociálnym výborom a Európskym 
výborom regiónov poskytnúť svoje 
stanovisko k návrhom reformných 
záväzkov, ktoré predložili členské štáty.

_________________ _________________
31 Rozhodnutie Rady z 29. septembra 2000 
o zložení a stanovách Výboru pre 
hospodársku politiku (2000/604/ES) (Ú. v. 
ES L 257, 11.10.2000, s. 28 – 31).

31 Rozhodnutie Rady z 29. septembra 2000 
o zložení a stanovách Výboru pre 
hospodársku politiku (2000/604/ES) (Ú. v. 
ES L 257, 11.10.2000, s. 28 – 31).

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak Komisia vydá negatívne 
posúdenie návrhu reformných záväzkov, 
ktorý predložil členský štát, oznámi toto 
posúdenie do štyroch mesiacov od 
oficiálneho predloženia návrhu reformných 
záväzkov členským štátom.

4. Ak Komisia vydá negatívne 
posúdenie návrhu reformných záväzkov, 
ktorý predložil členský štát, oznámi toto 
posúdenie do troch mesiacov od 
oficiálneho predloženia návrhu reformných 
záväzkov členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po splnení reformných záväzkov dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o platbu finančného 
príspevku. Komisia do dvoch mesiacov od 
predloženia žiadosti posúdi, či boli 
uspokojivo splnené príslušné čiastkové 
ciele a zámery stanovené v rozhodnutí 
uvedenom v článku 12 ods. 1. Na tento 
účel môže využiť pomoc príslušných 
expertov uvedených v článku 11 ods. 8.

Po splnení reformných záväzkov dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o platbu zostávajúcej 
časti finančného príspevku. Komisia do 
dvoch mesiacov od predloženia žiadosti 
posúdi, či boli uspokojivo splnené 
príslušné čiastkové ciele a zámery 
stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 
12 ods. 1. Na tento účel môže využiť 
pomoc príslušných expertov uvedených 
v článku 11 ods. 8.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak má posúdenie kladný výsledok, 
vyplatenie finančného príspevku sa 
uskutoční v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách.

Ak má posúdenie kladný výsledok, 
vyplatenie zostávajúcej časti finančného 
príspevku sa uskutoční v súlade 
s nariadením o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 18– odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s cieľmi stanovenými v článku 4 
písm. b) a článku 5 ods. 2 písm. b) sa 
z nástroja technickej podpory financujú 
najmä tieto typy akcií:

V súlade s cieľmi stanovenými v článku 4 
písm. b) a článku 5 ods. 2 písm. b) sa 
z nástroja technickej podpory financujú na 
národnej úrovni, ako aj na nižších 
úrovniach verejnej správy najmä tieto typy 
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akcií :

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) semináre, konferencie a 
workshopy;

i) semináre, konferencie a workshopy 
a podľa potreby vrátane výmeny 
najlepších postupov;

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblastiach, ako sú azyl, migrácia 
a kontroly hraníc;

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblastiach, ako sú azyl, migrácia 
a sociálne začlenenie;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) štúdie, výskum, analýzy a 
prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu 
a vypracovanie a uverejňovanie príručiek, 
správ a vzdelávacieho materiálu;

g) štúdie, výskum, analýzy 
a prieskumy, hodnotenia a posúdenia 
vplyvu a vypracovanie a uverejňovanie 
príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu 
a informácií;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý má záujem 1. Členský štát, ktorý má záujem 
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o technickú podporu v rámci tohto nástroja, 
predloží Komisii žiadosť o technickú 
podporu, v ktorej uvedie oblasti politiky 
a priority, ktoré sa majú podporiť v rámci 
rozsahu pôsobnosti programu, ako sa 
stanovuje v článku 6. Komisia zorganizuje 
v rámci nástroja technickej podpory výzvy, 
v ktorých sa stanovia primerané lehoty na 
predloženie žiadostí. Komisia môže 
poskytnúť usmernenia týkajúce sa 
hlavných prvkov, ktoré sa majú uvádzať 
v žiadosti o podporu.

o technickú podporu v rámci tohto nástroja, 
predloží Komisii žiadosť o technickú 
podporu, v ktorej uvedie oblasti politiky 
a priority, ktoré sa majú podporiť v rámci 
rozsahu pôsobnosti programu, ako sa 
stanovuje v článku 6. Komisia zorganizuje 
v rámci nástroja technickej podpory výzvy, 
v ktorých sa stanovia primerané lehoty na 
predloženie žiadostí. Komisia môže 
poskytnúť usmernenia týkajúce sa 
hlavných prvkov, ktoré sa majú uvádzať 
v žiadosti o podporu. Členské štáty by sa 
mali uprednostniť na základe kvality 
návrhov, súladu s požiadavkami v rámci 
výziev a kritériami stanovenými 
v článku 9.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ihneď po tom, ako dotknutý členský 
štát odstránil všetky citlivé alebo dôverné 
informácie, ktorých zverejnenie by 
ohrozilo verejné záujmy členského štátu;

a) ihneď po tom, ako dotknutý členský 
štát odstránil všetky dôverné informácie, 
ktorých zverejnenie by ohrozilo verejné 
záujmy členského štátu;

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dodatočné dobrovoľné príspevky 
uvedené v odseku 1 môžu pozostávať 
z príspevkov poskytnutých v súlade 
s článkom 100 nariadenia [nástupnícke 
nariadenie NSU] a podľa postupu 
stanoveného v uvedenom článku, ako sa 
uvádza v článku 7 ods. 4.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečujú doplnkovosť, 
synergiu, súdržnosť a konzistentnosť 
medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, 
na vnútroštátnej a prípadne regionálnej 
úrovni, najmä vo vzťahu k opatreniam 
financovaným z fondov Únie, a to ako vo 
fáze plánovania, tak aj vo fáze 
implementácie;

a) zabezpečujú doplnkovosť 
súdržnosť a konzistentnosť medzi rôznymi 
nástrojmi na úrovni Únie, na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni, najmä vo vzťahu 
k opatreniam financovaným z fondov Únie, 
a to ako vo fáze plánovania, tak aj vo fáze 
vykonávania;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za 
implementáciu na úrovni Únie, na 
vnútroštátnej a prípadne na regionálnej 
úrovni s cieľom zaistiť súdržnosť 
a efektívnosť podporných akcií v rámci 
každého nástroja zriadeného podľa tohto 
nariadenia.

c) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za vykonávanie 
na úrovni Únie, na národnej a regionálnej 
úrovni s cieľom zaistiť súdržnosť 
a efektívnosť podporných akcií v rámci 
každého nástroja zriadeného podľa tohto 
nariadenia.
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