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B9-0337/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu o stanoviskách Parlamentu k prebiehajúcemu 
posudzovaniu národných plánov obnovy a odolnosti Komisiou a Radou 
(2021/2738(RSP))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 
2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti1 (nariadenie o 
Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2021 o práve Európskeho parlamentu na 
informácie o prebiehajúcom posudzovaní národných plánov obnovy a odolnosti2,

– so zreteľom na články 174 a 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únii (ZFEÚ),

– so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti bolo prijaté v rámci 
riadneho legislatívneho postupu;

B. keďže Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je bezprecedentným nástrojom z 
hľadiska objemu a zdrojov financovania; keďže Komisia sa pripravuje na emitovanie 
dlhopisov, pretože všetky členské štáty EÚ už úspešne ratifikovali rozhodnutie o 
vlastných zdrojoch3;

C. keďže demokratická kontrola, zodpovednosť a parlamentná kontrola nad vykonávaním 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je možná len za plnej účasti Parlamentu a s 
prihliadnutím na všetky jeho odporúčania vo všetkých etapách; keďže Parlament 
vyjadruje svoje názory na otázky, o ktorých sa rokuje v rámci dialógu o obnove a 
odolnosti, a to aj prostredníctvom uznesení a výmeny názorov s Komisiou; keďže 
Komisia je povinná tieto názory zohľadniť;

D. keďže nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa ustanovuje, že 
všeobecným cieľom je podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Únie, čím 
sa zvyšuje odolnosť, pripravenosť na krízy, schopnosť adaptácie a potenciál rasti 
členských štátov, zmiernením sociálnych a hospodárskych dôsledkov krízy, najmä pre 
ženy, deti a mládež, a prispievaním k vykonávaniu Európskeho piliera sociálnych práv 
podporou zelenej transformácie a zníženie emisií aspoň o 57 % vrátane odstraňovania 
uhlíka, a to podľa ustanovení európskeho klimatického predpisu a pri dodržaní cieľa 
klimatickej neutrality EÚ do roku 2050, a digitálnej transformácie, čím sa prispeje k 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencii, obnove a presadzovaniu 
udržateľného rastu, integrácii hospodárstiev Únie, posilneniu tvorby kvalitných 

1 Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021, s. 17.
2 Prijaté texty, P9_TA(2021)0257.
3 Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej 
únie (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 1).
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pracovných príležitostí, ktoré prispejú k strategickej autonómii Únie popri otvorenom 
hospodárstve a tvorbe európskej pridanej hodnoty;

E. keďže osobitným cieľom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu s cieľom pomôcť im dosiahnuť reformné a 
investičné čiastkové ciele a zámery stanovené v ich národných plánoch obnovy a 
odolnosti;

F. keďže členské štáty mali Komisii predložiť svoje národné plány obnovy a odolnosti 
v zásade do 30. apríla 2021; keďže k dnešnému dňu predložilo Komisii plán obnovy a 
odolnosti 23 členských štátov;

G. keďže Parlament opakovane vyzval Komisiu, aby v rámci dialógu o obnove a odolnosti 
poskytla informácie o aktuálnom stave posudzovania národných plánov obnovy a 
odolnosti, a to aj v písomnej podobe;

1. domnieva sa, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje historický 
nástroj EÚ na podporu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, podnietenie 
konvergencie, pomoc členským štátom pri zmierňovaní hospodárskeho a sociálneho 
vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 a nasmerovaní ich hospodárstva na cestu 
silného a udržateľného rastu a prípravu EÚ na riešenie dlhodobých výziev, ako je 
spravodlivá, zelená a digitálna transformácia, a vytváranie pridanej hodnoty EÚ;

2. žiada, aby Komisia v procese posudzovania národných plánov podpory obnovy a 
odolnosti dôsledne uplatňovala literu a ducha nariadenia o Mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti a zabezpečila hĺbkové a komplexné posúdenia pred prijatím 
príslušných návrhov vykonávacích rozhodnutí Rady; víta úsilie Komisie zabezpečiť ich 
rýchle prijatie do leta, ale očakáva, že pri posudzovaní plánov sa nebudú robiť žiadne 
politické ústupky; zdôrazňuje, že táto historická príležitosť sa nesmie premrhať, a preto 
sú nevyhnutné ambiciózne plány a riadne vykonávanie; očakáva, že Komisia a členské 
štáty budú schopné plne využívať Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a 
realizovať vysokokvalitné plány, ktoré významne prispievajú k našim spoločným 
európskym cieľom;

3. je presvedčený, že finančné prostriedky sa musia spravodlivo rozdeliť medzi 
spoločnosti a budúce generácie, aby sa zabezpečil čo najväčší vplyv na hospodársku a 
sociálnu vzostupnú a územnú konvergenciu, blahobyt a hospodársku stabilitu; požaduje 
úplnú transparentnosť a zodpovednosť pri prideľovaní a využívaní finančných 
prostriedkov;

4. opätovne potvrdzuje výzvu Parlamentu, aby sa zabezpečilo právo Parlamentu na 
informácie o prebiehajúcom posudzovaní národných plánov obnovy a odolnosti, s 
cieľom umožniť dokonalú demokratickú kontrolu Parlamentu pri posudzovaní a 
vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zo strany Komisie;

5. vyzýva Komisiu, aby dôkladne posúdila, či a do akej miery každý národný plán obnovy 
a odolnosti účinne prispieva do všetkých šiestich pilierov uvedených v článku 3 
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, a to komplexne a vyvážene; 
pripomína, že každé opatrenie by malo prispievať do jednej alebo viacerých politických 
oblastí európskeho významu, ktoré sú rozdelené do šiestich pilierov;
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6. víta skutočnosť, že podľa informácií, ktoré poskytla Komisia, všetky oficiálne 
predložené plány spĺňajú ciele v oblasti klimatických a digitálnych investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila aj kvalitatívnu stránku navrhovaných opatrení s cieľom 
zabezpečiť, že budú efektívne spĺňať kvantitatívne aj kvalitatívne ciele, a to počas celej 
etapy realizácie;

7. pripomína, že v súlade s nariadením Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti 
nesmie financovať opakované vnútroštátne výdavky okrem riadne odôvodnených 
prípadov;

8. konštatuje, že cezhraničné projekty, ktorých účastníkmi je viac ako jeden členský štát, 
vytvárajú vysokú európsku pridanú hodnotu a súvisiace vedľajšie účinky, a vyjadruje 
poľutovanie nad skutočnosťou, že len málo národných plánov takéto projekty zahŕňa; 
vyzýva Komisiu, aby rozhodne nabádala členské štáty, aby predkladali cezhraničné 
projekty financované prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti;

9. konštatuje, že len málo členských štátov sa v rámci vnútroštátnych plánoch podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré boli predložené, rozhodlo požiadať o úver; vyzýva členské 
štáty, aby zvážili čo najlepšie využitie dostupných úverov s cieľom predísť akejkoľvek 
strate príležitostí;

10. vyzýva Komisiu, aby pri príprave návrhu vykonávacieho aktu Rady zohľadnila možnú 
budúcu potrebu meniť národné plány s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami 
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti;

Zelená transformácia

11. víta skutočnosť, že ekologické investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti budú sčasti financované vydávaním zelených dlhopisov;

12. zdôrazňuje, že v súlade s metodikou stanovenou v prílohe VI k nariadeniu o 
Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti by sa vo všetkých plánoch malo vyčleniť 
aspoň 37 % celkových pridelených prostriedkov (granty a úvery) na klímu; vyzýva 
Komisiu, aby pri posudzovaní cieľa 37 % výdavkov v oblasti klímy venovala pozornosť 
tomu, aby sa opatrenia neoznačovali dvojito alebo nesprávne a aby sa predchádzalo 
klamlivým environmentálnym vyhláseniam; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
niektoré investície sú označené ako ekologické napriek tomu, že sa na ne nevzťahuje 
metodika sledovania stanovená v prílohe VI; navrhuje, aby sa vykonala dodatočná 
kontrola akéhokoľvek rozšírenia metodiky ekologického označovania v prílohe VI; 
vyzýva Komisiu, aby nabádala členské štáty, aby uskutočnili reformy, ktoré uľahčia 
úspešné vykonávanie hlavných oblastí určených v jej usmerneniach;

13. zdôrazňuje, že ustanovenia o zásade Nespôsobovať významnú škodu sú kľúčovým 
nástrojom na podporu zelenej transformácie spolu s požiadavkou, aby minimálne 37 % 
výdavkov (granty a úvery) na investície a reformy uvedené v každom národnom pláne 
obnovy a odolnosti podporovalo ciele v oblasti klímy, a sú kľúčovým nástrojom na to, 
aby sa zabránilo financovaniu opatrení v rozpore s cieľmi Únie v oblasti klímy; 
pripomína, že všetky opatrenia musia rešpektovať zásadu Nespôsobiť významnú škodu 



RE\1233605SK.docx 5/10 PE694.447v01-00

SK

v zmysle článku 17 nariadenia o taxonómii4; vyjadruje znepokojenie nad 
nedostatočným dodržiavaním tejto zásady v plánoch a vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
ich plné dodržiavanie, a to aj počas fázy vykonávania, a aby zverejnila všetky súvisiace 
posúdenia; trvá na tom, že vykonávanie RRF nemôže viesť k oslabovaniu 
environmentálnych noriem, ani byť v rozpore s právnymi a inými predpismi v oblasti 
životného prostredia;

14. pripomína, že vzhľadom na význam boja proti drastickému ústupu biodiverzity by toto 
nariadenie malo prispieť k začleňovaniu opatrení na zachovanie biodiverzity do politík 
Únie; vyzýva Komisiu, aby zverejnila prehľad uvedených opatrení týkajúcich sa 
biodiverzity v plánoch obnovy a odolnosti; vyjadruje znepokojenie nad tým, že väčšina 
národných plánov obnovy a odolnosti obsahuje veľmi obmedzené alebo vôbec žiadne 
opatrenia na podporu biodiverzity; očakáva, že Komisia bude aj v tejto súvislosti prísne 
uplatňovať zásadu nespôsobovať významnú škodu a že najmä uloží nápravu 
navrhovaných reforiem alebo investícií, ktoré by mohli poškodiť biodiverzitu alebo 
ktoré nie sú doplnené primeranými sprievodnými opatreniami;

15. zdôrazňuje, že investície musia mať „trvalý vplyv“ na to, aby EÚ splnila svoje ciele v 
oblasti uhlíkovej neutrality; podporuje ekologické investície, ktoré vedú k hospodárskej 
transformácii Európy a ktoré pomáhajú preklenúť nedostatok investícií šetrných ku 
klíme a životnému prostrediu tým, že nadmerne nedotujú nákupy tovarov dlhodobej 
spotreby; je znepokojený skutočnosťou, že mnohé národné plány na podporu obnovy a 
odolnosti sa zameriavajú na krátkodobé investície, a požaduje viac investícií a reforiem 
novej generácie, ktoré môžu mať aj okamžitý vplyv;

Digitálna transformácia

16. zdôrazňuje, že podľa nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti by 
všetky plány mali obsahovať opatrenia, ktoré účinne prispejú k digitálnej transformácii 
alebo k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú a ktoré predstavujú sumu vo výške 
najmenej 20 % z celkových prostriedkov pridelených plánu obnovy a odolnosti podľa 
metodiky digitálneho označovania stanovenej v prílohe VII; pripomína, že táto 
metodika sa zodpovedajúcim spôsobom použije pre opatrenia, ktoré nemožno priamo 
zaradiť do niektorej oblasti intervencie uvedenej v prílohe VII; pripomína, že 
koeficienty na podporu digitálnych cieľov sa môžu v prípade jednotlivých investícií 
zvýšiť s cieľom zohľadniť sprievodné reformné opatrenia, ktoré zvyšujú ich vplyv na 
digitálne ciele;

17. pripomína, že v prípade investícií do digitálnych kapacít a pripojiteľnosti by členské 
štáty mali vo svojich plánoch uviesť bezpečnostné sebahodnotenie založené na 
spoločných objektívnych kritériách, v ktorom sa určia všetky bezpečnostné problémy a 
podrobne sa uvedie, ako sa tieto problémy budú riešiť, s cieľom dosiahnuť súlad 
s príslušnými právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že všetky národné plány obsahujúce takéto investície 
poskytnú takéto posúdenie a že príslušné opatrenia nebudú v rozpore so strategickými 

4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).
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záujmami Únie;

18. je znepokojený tým, že existujú národné plány, ktoré nedosahujú primeranú rovnováhu, 
pokiaľ ide o investície do digitálnej transformácie, najmä do digitálnej infraštruktúry;

Posilňovanie hospodárskeho rastu a sociálnej a územnej súdržnosti

19. vyzýva Komisiu, aby zaručila, aby národné plány obnovy a rozvoja venovali primeranú 
pozornosť opatreniam pre deti a mládež, najmä v krajinách, v ktorých sa zistili 
štrukturálne problémy v oblastiach, ako je predčasné ukončovanie školskej dochádzky, 
nezamestnanosť mladých ľudí, chudoba detí a vzdelávanie v ranom detstve; trvá na 
tom, že reformy a investície do mládeže, najmä tie, ktoré súvisia so zvyšovaním 
kvalifikácie, rekvalifikáciou, vzdelávaním, odbornou prípravou, duálnym vzdelávaním a 
celoživotným vzdelávaním, by sa mali zosúladiť so zárukou pre mladých ľudí a mali by 
sa zameriavať na rozvoj spôsobilostí popri nákupe vybavenia; zdôrazňuje, že reformy a 
investície v prospech detí by sa mali zosúladiť so zásadami záruky pre deti a mali by sa 
zameriavať na právo na prístup k bezplatnej zdravotnej starostlivosti, bezplatnému 
vzdelávaniu, bezplatnej starostlivosti o deti, dôstojnému bývaniu a primeranej výžive 
pre každé dieťa v chudobe, ako aj na súvisiace príležitosti;

20. víta opatrenia zahrnuté do plánov na podporu obnovy a odolnosti v súlade s Európskym 
pilierom sociálnych práv a iniciatívami EÚ v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti s cieľom posilniť sociálnu súdržnosť a systémy 
sociálnej ochrany a znížiť zraniteľnosť; pripomína Komisii, že plány podpory obnovy a 
odolnosti musia uspokojivo spĺňať kritériá posudzovania; domnieva sa, že ekologické a 
digitálne investície majú veľký potenciál na vytváranie kvalitných pracovných miest, 
znižovanie nerovností a zmenšenie digitálnej priepasti; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že najzraniteľnejšie spoločenstvá a regióny, ako aj spoločenstvá a regióny 
najviac postihnuté zmenou klímy budú mať prospech z investícií; vyzýva Komisiu, aby 
odrádzala od praxe spočívajúcej v zdanlivom vylepšení projektov bez skutočnej 
pridanej hodnoty pre zaostávajúce regióny, najmä ak hrozí, že sa tak prehĺbi rozdiel v 
sociálnej, hospodárskej a územnej konvergencii EÚ;

21. vyzýva Komisiu, aby trvala na tom, aby členské štáty vykonávali reformy a investičné 
opatrenia, ktoré zvyšujú administratívnu a inštitucionálnu odolnosť a pripravenosť na 
krízy;

22. žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že rodová rovnosť a rovnaké príležitosti pre 
všetkých a uplatňovanie týchto cieľov sa budú zohľadňovať a podporovať počas celej 
prípravy a vykonávania národných plánov obnovy a odolnosti; očakáva, že Komisia 
bude systematicky zhromažďovať, analyzovať a podávať správy o existujúcich údajoch 
rozčlenených podľa pohlavia na účely vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti v súlade s osobitnou správou Európskeho dvora audítorov č. 10/2021;

23. pripomína, že plány obnovy a odolnosti by mali zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných projektov prostredníctvom uceleného balíka opatrení; 
domnieva sa, že mnohé národné plány sa vo veľkej miere spoliehajú na investície, ale 
mali by vynaložiť väčšie úsilie v oblasti štrukturálnych reforiem; pripomína Komisii, že 
národné plány obnovy a odolnosti musia riešiť kritické úzke miesta v hospodárstvach 
členských štátov a že na tento účel sa očakáva, že všetky plány prispejú k účinnému 
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riešeniu všetkých alebo významnej časti výziev identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny vrátane ich fiškálnych aspektov; domnieva sa, že 
bez ohľadu na veľkosť členského štátu a volebný kalendár by Komisia mala venovať 
osobitnú pozornosť zabezpečeniu toho, aby navrhované reformy boli skutočné a aby sa 
nimi nepotlačili prijaté a ambicióznejšie reformy;

24. zdôrazňuje, že vytváranie kvalitných pracovných miest je jedným z cieľov uvedených v 
nariadení o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a že by sa to malo uskutočniť 
prostredníctvom komplexného balíka reforiem a investícií;

25. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že národné plány obnovy a odolnosti nie sú 
dostatočne koordinované s dohodami o partnerstve a programami EÚ, ako je InvestEU; 
vyzýva na vytvorenie synergií a komplementárnosti medzi Mechanizmom na podporu 
obnovy a odolnosti, dohodami o partnerstve a inými opatreniami EÚ, a to aj uľahčením 
využívania vnútroštátnych zložiek Programu InvestEU;

26. pripomína Komisii, že významné zapojenie MSP a startupov, a to aj do postupov 
verejného obstarávania, je výslovným cieľom nariadenia o Mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti; vyjadruje obavu, že prostriedky Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti budú prínosom najmä pre veľké korporácie a že hrozí, že zabránia 
spravodlivej hospodárskej súťaži; vyzýva Komisiu, aby venovala maximálnu pozornosť 
zabezpečeniu toho, aby MSP a startupy mali prospech z financovania z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti, a to aj prostredníctvom formulovania čiastkových cieľov a 
priebežných usmernení k vykonávaniu programov v členských štátoch; navrhuje 
stanoviť osobitný podiel finančných prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, ktorých konečnými príjemcami sú MSP, a zahrnúť spoločné ukazovatele do 
monitorovacích opatrení Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti;

Zapojenie zainteresovaných strán

27. pripomína, že podľa článku 18 ods. 4 písm. q) nariadenia o Mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti by národné plány obnovy a odolnosti mali obsahovať „zhrnutie 
konzultačného procesu, ktorý sa uskutočnil v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom, 
miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, organizácií občianskej 
spoločnosti, mládežníckych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán a 
spôsobu zohľadnenia vstupu zainteresovaných strán v pláne obnovy a odolnosti“; 
vyzýva Komisiu, aby členské štáty vyzvala na konzultáciu so všetkými 
zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni a zabezpečila ich zapojenie a 
zapojenie občianskej spoločnosti a miestnych a regionálnych orgánov do vykonávania 
plánov, a najmä do ich monitorovania, aby sa zabezpečilo uskutočnenie konzultácií o 
prípadných budúcich zmenách alebo nových plánoch;

28. pripomína, že v článku 152 ZFEÚ sa stanovuje, že Únia uznáva a podporuje úlohu 
sociálnych partnerov na svojej úrovni a musí rešpektovať ich autonómiu; zdôrazňuje, že 
primerané zapojenie zainteresovaných strán na vnútroštátnej úrovni, ako sú národné 
parlamenty, miestne a regionálne orgány, sociálni partneri, mimovládne organizácie a 
občianska spoločnosť, bude rozhodujúce pre úspech národných plánov a Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti ako celku; zdôrazňuje obavy, ktoré vyjadril Výbor 
regiónov, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že mnohé členské štáty vôbec nezapojili 
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regionálne a miestne orgány do procesu prípravy plánov, alebo ich nezapojili 
dostatočne, napriek tomu, že sa na ne spoliehajú v tom, že cez ne bude prúdiť veľká 
časť finančných prostriedkov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti; ďalej 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v niektorých prípadoch neboli dostatočne zapojené či 
informované ani národné parlamenty;

Právny štát a obmedzovanie korupcie pri vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti

29. zdôrazňuje, že úspech Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a národných plánov 
obnovy a odolnosti si vyžaduje silnú transparentnosť a zodpovednosť zo strany 
Komisie, členských štátov a všetkých vykonávajúcich partnerov;

30. pripomína, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a každý národný plán 
podpory obnovy a odolnosti by mali v plnej miere rešpektovať nariadenie o 
podmienenosti právnym štátom5; domnieva sa, že Komisia musí odmietnuť akékoľvek 
opatrenie alebo projekt, ktoré sú v rozpore s hodnotami EÚ zakotvenými v článku 2 
Zmluvy o EÚ;

31. pripomína, že vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti by sa malo 
uskutočňovať v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia; žiada, aby 
Komisia dôkladne posúdila opatrenia navrhované členskými štátmi na predchádzanie 
konfliktom záujmov, korupcii a podvodom, ich odhaľovanie a nápravu, ako aj na 
zabránenie dvojitému financovaniu z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a 
iných programov Únie; vyzýva Komisiu, aby navrhla opravný rozpočet na zvýšenie 
financovania pre Európsky úrad pre boj proti podvodom a Európsku prokuratúru, a aby 
im poskytla potrebné finančné a ľudské zdroje spôsobom, ktorý je v súlade s potrebou 
kontrolovať tento bezprecedentný objem výdavkov EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
počas vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pozorne sledovala 
riziká pre finančné záujmy EÚ, pričom by mala venovať osobitnú pozornosť verejnému 
obstarávaniu;

32. vyzýva členské štáty, aby zbierali a zaznamenávali údaje o konečných príjemcoch a 
prijímateľoch, ako aj o cieľoch, objeme a umiestnení projektov financovaných z 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v štandardizovanom elektronickom a 
interoperabilnom formáte a aby používali jednotný nástroj na hĺbkovú analýzu údajov, 
ktorý poskytne Komisia; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby čo najskôr dokončila 
jednotný nástroj na hĺbkovú analýzu údajov; pripomína, že v článku 22 ods. 2 
nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti sa členským štátom ukladá 
povinnosť zhromažďovať štandardizované kategórie údajov a zabezpečiť k nim prístup; 
pripomína Komisii, aby zabezpečila tieto povinnosti na účely auditu a kontroly a aby 
poskytla porovnateľné informácie o využívaní finančných prostriedkov v súvislosti s 
opatreniami na vykonávanie reforiem a investičných projektov v rámci plánov obnovy a 
odolnosti; ďalej pripomína Komisii, že je potrebné zabezpečiť transparentnosť 
konečných príjemcov a zaistiť zavedenie vhodných opatrení s cieľom zabrániť 
dvojitému financovaniu;

5 Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
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Posúdenie delegovaných aktov Parlamentom

33. domnieva sa, že úspešné vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti tiež 
posilní argumenty pre spoločnú európsku fiškálnu štruktúru a mohlo by slúžiť ako jej 
vzor; pripomína, že v súlade s nariadením Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 
Komisia stanoví spoločné ukazovatele, ktoré sa použijú na podávanie správ o pokroku a 
na účely monitorovania a hodnotenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti;

34. pripomína Komisii práva veta Parlamentu, pokiaľ ide o vymedzenie metodiky 
vykazovania sociálnych výdavkov vrátane výdavkov na deti a mládež; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila úplnú transparentnosť, pokiaľ ide o harmonogram ich schvaľovania; 
zdôrazňuje, že je dôležité dohodnúť sa na metodike sociálneho sledovania, ako aj na 
hodnotiacej tabuľke na podávanie správ o pokroku a vykonávaní Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti; domnieva sa, že návrhy predložené Parlamentu nespĺňajú 
jeho očakávania;

Závery

35. vyzýva Komisiu, aby predložené plány posúdila primerane a v súlade s nariadením o 
Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti; vyjadruje vážne obavy, pokiaľ ide o súlad 
viacerých opatrení v rámci národných plánov obnovy a odolnosti s požiadavkami 
základného nariadenia o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, a žiada Komisiu, 
aby zabezpečila plný súlad všetkých prvkov plánov s nariadením o Mechanizme na 
podporu obnovy a odolnosti;

36. pripomína svoju požiadavku, aby si Komisia plnila povinnosti vyplývajúce z nariadenia 
o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a Parlamentu poskytovala všetky 
relevantné informácie o súčasnom stave vykonávania nariadenia o Mechanizme na 
podporu obnovy a odolnosti a aby zohľadňovala všetky prvky vyplývajúce z názorov 
vyjadrených v priebehu dialógu o obnove a odolnosti vrátane názorov príslušných 
výborov a uznesení pléna; víta zvýšené úsilie Komisie o poskytovanie náležitých 
informácií počas pravidelných stretnutí s Parlamentom;

37. pripomína Rade, že „príslušné výsledky diskusií vedených v prípravných orgánoch 
Rady sa poskytnú aj príslušnému výboru Európskeho parlamentu“, a to najmä vo fáze 
prijímania vykonávacích rozhodnutí;

38. vyzýva Komisiu, aby počas dialógov o obnove a odolnosti naďalej uplatňovala 
otvorený, transparentný a konštruktívny prístup;

39. pripomína pozíciu Parlamentu v roku 2020, pokiaľ ide o silnejší plán obnovy, a vyzýva 
Komisiu a Radu, aby posúdili, či sú na riešenie krízy potrebné dodatočné finančné 
prostriedky s cieľom zabezpečiť, aby bola EÚ schopná konkurovať veľkým 
ekonomikám;

°

° °

40. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Európskej rade a Komisii.
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