
AM\1211941CS.docx PE655.953v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Rozpočtový výbor
Hospodářský a měnový výbor

2020/0104(COD)

22.9.2020

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
118 - 569
Návrh zprávy
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslar
(PE655.950v02-00)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na 
podporu oživení a odolnosti

Návrh nařízení
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))



PE655.953v01-00 2/307 AM\1211941CS.docx

CS

AM_Com_LegReport



AM\1211941CS.docx 3/307 PE655.953v01-00

CS

Pozměňovací návrh 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Právní východisko 5 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko Evropského 
účetního dvora č. 6/2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) V souladu s články 120 a 121 
Smlouvy o fungování Evropské unie (dále 
jen „Smlouva“) mají členské státy 
směrovat své hospodářské politiky tak, aby 
v rámci hlavních směrů, které určí Rada, 
přispívaly k dosahování cílů Unie. Podle 
článku 148 Smlouvy členské státy 
provádějí politiky zaměstnanosti, které 
zohledňují hlavní zásady zaměstnanosti. 
Koordinace hospodářských politik 
členských států je společným zájmem, a to 
s ohledem na nesoulad, který vyplývá ze 
zavedení eura jako společné měny a 
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reálné hospodářské situace v různých 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Článek 174 Smlouvy o fungování 
Evropské unie stanoví, že Unie se za 
účelem posílení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti zaměřuje na 
snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 
různých regionů a na snížení zaostalosti 
nejvíce znevýhodněných regionů a že 
zvláštní pozornost je věnována 
venkovským oblastem, oblastem 
postiženým průmyslovými přeměnami 
a regionům, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami. Článek 175 
Smlouvy mimo jiné stanoví, že členské 
státy by měly své hospodářské politiky 
koordinovat tak, aby dosahovaly cílů 
týkajících se hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti uvedených v článku 
174.

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Články 2 a 8 Smlouvy stanoví, že 
při všech svých činnostech usiluje Unie o 
odstranění nerovností a podporuje rovné 
zacházení pro muže a ženy. Začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů, včetně 
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genderového rozpočtování, by proto mělo 
být uplatňováno ve všech politikách a 
předpisech EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Články 2 a 8 Smlouvy stanoví, že 
při všech svých činnostech usiluje Unie o 
odstranění nerovností a podporuje rovné 
zacházení pro muže a ženy. Začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů, včetně 
genderového rozpočtování, by proto mělo 
být uplatňováno ve všech politikách a 
předpisech EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vyjadřuje hluboké politování nad 
závěry zasedání Rady dne 21. července 
2020, v nichž byly výrazně sníženy 
finanční prostředky určené na podporu 
oživení a odolnosti prostřednictvím 
programů EU a finančních nástrojů z 
balíčku opatření na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
prioritní investiční projekty, jež mají být 
podporovány z vnitrostátních finančních 
prostředků a/nebo finančních prostředků 
Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
prioritní investiční projekty, jež mají být 
podporovány z vnitrostátních finančních 
prostředků a/nebo finančních prostředků 

(3) Na úrovni Unie jsou rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci udržitelných politik 
(dále jen „evropský semestr“), rámec pro 
usnadnění provádění Zelené dohody pro 
Evropu, včetně zásad evropského pilíře 
sociálních práv, cíle udržitelného rozvoje,  
vnitrostátní plány v oblasti energetiky a 
klimatu přijaté v rámci správy energetické 
unie a plány spravedlivé transformace.  V 
rámci cílů evropského semestru jsou 
řešeny také strukturální reformy založené 
na solidaritě, začleňování a sociální 
spravedlnosti, přičemž účelem je vytvořit 
kvalitní pracovní místa a růst, zajistit 
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Unie. rovnost v přístupu k příležitostem a 
sociální ochraně, chránit zranitelné 
skupiny a zlepšit životní úroveň ve všech. 
Na podporu těchto reforem  vypracovávají 
členské státy své vlastní vnitrostátní 
víceleté investiční strategie, přičemž plně 
zohledňují příspěvek makroekonomických 
politik k plnění cílů udržitelného rozvoje.  
Uvedené strategie by měly být 
předkládány souběžně s každoročními 
národními programy reforem jakožto 
prostředek, jak vymezit a koordinovat 
prioritní investiční projekty, jež mají být 
podporovány z vnitrostátních finančních 
prostředků a/nebo finančních prostředků 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

(3) Na úrovni Unie je hlavním rámcem 
pro určení priorit vnitrostátních reforem v 
oblasti hospodářské politiky a sledování 
jejich provádění evropský semestr pro 
koordinaci hospodářských politik (dále jen 
„evropský semestr“), včetně zásad 
evropského pilíře sociálních práv. Na 
podporu těchto reforem vypracovávají 
členské státy své vlastní vnitrostátní 
víceleté investiční strategie. Uvedené 
strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie. V souvislosti s 
evropským semestrem Evropský 
parlament prohlásil, že se sociálně 
odpovědné reformy musí zakládat na 
solidaritě, integraci, sociální spravedlnosti 
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a spravedlivém rozdělování bohatství s 
cílem zajistit rovnost a přístup k 
příležitostem a sociální ochraně, chránit 
zranitelné skupiny a zlepšit životní úroveň 
všech občanů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních udržitelných 
reforem a investičních priorit a sledování 
jejich provádění evropský semestr pro 
koordinaci hospodářských politik (dále jen 
„evropský semestr“), včetně zásad 
evropského pilíře sociálních práv a cílů 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Za 
těchto podmínek vypracovávají členské 
státy své vlastní vnitrostátní víceleté 
investiční strategie na podporu těchto 
reforem a investic, což se musí změnit, 
má-li bát podpořen spravedlivý, inkluzivní 
a udržitelný růst, kvalitní zaměstnanost, 
jak jasně ukázala krize spojená s 
pandemií COVID-19 a hospodářská a 
finanční krize v roce 2008. Uvedené 
strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. S cílem zajistit kvalitní pracovní 
místa a hospodářský růst, rovné 
příležitosti a sociální ochranu a rovný 
přístup k nim, aby byly chráněny 
ohrožené skupiny obyvatel a aby došlo 
k zlepšení životních podmínek všech 
občanů, se v rámci cílů evropského 
semestru řeší také otázka strukturálních 
reforem založených na solidaritě, 
integraci a sociální spravedlnosti. Na 
podporu těchto reforem vypracovávají 
členské státy své vlastní vnitrostátní 
víceleté investiční strategie. Uvedené 
strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem 
a sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik. Hospodářské oživení po této 
historicky bezprecedentní recesi se musí 
řídit cíli stanovenými v Zelené dohodě pro 
Evropu a evropském pilíři sociálních práv, 
aby se podpořil nový hospodářský model 
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Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

inkluzivního a udržitelného rozvoje.  Na 
podporu těchto reforem vypracovávají 
členské státy své vlastní vnitrostátní 
víceleté investiční strategie. Uvedené 
strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv a cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z 
nich zotavit. Střednědobé a dlouhodobé 
důsledky krize COVID-19 budou 
rozhodujícím způsobem záviset na tom, jak 
rychle se ekonomiky členských států z 
krize zotaví, což zase závisí na fiskálním 
prostoru, který mají členské státy k 
dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům ve 
všech členských státech. Pandemie 
COVID-19 ještě zesílila problémy spojené 
s demografickou situací. V důsledku 
stávajících nerovností, které mimo jiné 
vedou k většímu riziku genderově 
motivovaného násilí během omezení 
volného pohybu osob a k častějšímu 
odchodu z trhu práce spojenému s větší 
zátěží v oblasti péče, s vyšším podílem žen 
zaměstnaných v odvětvích zasažených 
omezením volného pohybu osob, v 
neformálním hospodářství a v odvětvích s 
nejistějšími pracovními podmínkami, má 
krize spjatá s onemocněním COVID-19 
nepřiměřený dopad na ženy a dívky. 
Současná pandemie COVID-19 a také 
předchozí hospodářská a finanční krize, že 
v období po krizi často ještě více vystupují 
na povrch rozdíly mezi členským státy,  
pokud jde o jejich hospodářský rozvoj, 
fiskální zdroje, životní úroveň a kvalitu 
veřejných služeb.  Hospodářské krize 
dlouhodobě zvyšují či odhalují  nerovnosti 
mezi společnostmi a v rámci nich, pokud 
nejsou jejich dopady rychle a účinně 
zmírněny díky připravenosti na krizi a 
hospodářské sociální, ekologické a 
správní odolnosti.  Nedostatek odolnosti 
může také vést ke zbytečným vedlejším 
účinkům ve formě šíření otřesů mezi 
členskými státy nebo v rámci Unie jako 
celku, což by představovalo problémy v 
oblasti konvergence a soudržnosti v Unii a 
ohrožovalo stabilitu hospodářské a 
měnové unie a jednotného trhu.  
Vybudování silných a odolných ekonomik 
a finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomůže 
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účinněji reagovat na otřesy a rychleji 
překonávat jejich účinky. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 je velkým 
symetrickým otřesem pro celosvětové i 
unijní hospodářství, který je spojen s 
velkými asymetrickým sociálními a 
hospodářskými dopady ve všech členských 
státech a regionech a  změnilo 
ekonomický a sociální výhled na 
nadcházející roky v Unii a ve světě a 
vyžaduje naléhavou, účinnou a 
koordinovanou reakci jak na úrovni Unie, 
tak členských států, aby bylo možné čelit 
obrovským hospodářským a sociálním 
důsledkům pro všechny členské státy. 
Podle hospodářské prognózy Komise z léta 
2020 by v roce mělo hospodářství 
zaznamenat pokles o 8,3 %, což je výrazně 
větší pokles a s širšími divergencemi, než 
se původně předpokládalo, a daleko 
hlubší recese než v době finanční krize v 
roce 2008.  Mimoto se ve druhém čtvrtletí 
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fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

roku 2020 snížila zaměstnanost oproti 
předchozímu čtvrtletí o 2,7 %, a to poté, 
kdy se již v prvním čtvrtletí snížila o 0,2 %.  
Také pandemie COVID-19 ještě zesílila 
problémy spojené s demografickou situací. 
Současná pandemie COVID-19 a také 
předchozí hospodářská a finanční krize v 
roce 2008 ukazují, že budování 
udržitelných, sociálně vyvážených 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 
spravedlivým, inkluzivním a udržitelným 
způsobem.  Střednědobé a dlouhodobé 
sociální a hospodářské důsledky krize 
COVID-19 budou rozhodujícím způsobem 
záviset na tom, jak rychle se ekonomiky a 
společnosti členských států z krize zotaví, 
což zase závisí na fiskálním prostoru, který 
mají členské státy k dispozici pro přijetí 
opatření ke zmírnění sociálních a 
hospodářských dopadů krize, a na 
odolnosti jejich ekonomik. Udržitelné 
reformy a investice zaměřené na řešení 
strukturálních slabin ekonomik a 
společností a posílení jejich odolnosti proto 
budou nezbytné k tomu, aby se ekonomiky 
vrátily na spravedlivou, inkluzivní a 
udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
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koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z 
nich zotavit. Střednědobé a dlouhodobé 
důsledky krize COVID-19 budou 
rozhodujícím způsobem záviset na tom, jak 
rychle se ekonomiky členských států z 
krize zotaví, což zase závisí na fiskálním 
prostoru, který mají členské státy k 
dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. V důsledku 
stávajících nerovností, které mimo jiné 
vedou k většímu riziku genderově 
motivovaného násilí během omezení 
volného pohybu osob a k častějšímu 
odchodu z trhu práce spojenému s větší 
zátěží v oblasti péče, s vyšším podílem žen 
zaměstnaných v odvětvích zasažených 
omezením volného pohybu osob, v 
neformálním hospodářství a v odvětvích s 
nejistějšími pracovními podmínkami, má 
krize spjatá s onemocněním COVID-19 
nepřiměřený dopad na ženy a dívky. 
Současná pandemie COVID-19 a také 
předchozí hospodářská a finanční krize 
ukazují, že budování silného systému 
sociálního zabezpečení založeného na 
veřejných službách a silných a odolných 
ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji a inkluzivněji reagovat na 
otřesy a rychleji se z nich zotavit. 
Střednědobé a dlouhodobé důsledky krize 
COVID-19 budou rozhodujícím způsobem 
záviset na tom, jak rychle se ekonomiky 
členských států z krize zotaví, což zase 
závisí na fiskálním prostoru, který mají 
členské státy k dispozici pro přijetí 
opatření ke zmírnění sociálních a 
hospodářských dopadů krize, a na 
odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení nerovností a 
strukturálních slabin ekonomik a posílení 
jejich odolnosti a inkluzivity proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky vrátily 
na udržitelnou cestu k oživení, aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování sociálních 
rozdílů v Unii a aby se urychlil pokrok na 
cestě k dosažení rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
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Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací, sociální inkluzí a 
sociální soudržností. 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 se z nich zotavit. Mimoto tyto 
krize ukázaly, že škrty ve veřejných 
prostředcích na vzdělání, kulturu a 
zdravotnictví jsou v přímém rozporu s 
rychlým oživením a budováním odolnosti 
hospodářství a společnosti. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik a veřejných 
služeb obecného zájmu. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a veřejných služeb 
obecného zájmu a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky a sociální život vrátily na 
udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské 
státy k dispozici pro přijetí opatření ke 
zmírnění sociálních a hospodářských 
dopadů krize, a na odolnosti jejich 
ekonomik. Reformy a investice zaměřené 
na řešení strukturálních slabin ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky vrátily 
na udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
a rozpočtový výhled na nadcházející roky v 
Unii a ve světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy a rozdílným 
územním dopadům v rámci nich. 
Pandemie COVID-19 ještě zesílila 
problémy spojené s demografickou situací. 
Současná pandemie COVID-19 a také 
předchozí hospodářská a finanční krize 
ukazují, že budování silných a odolných 
ekonomik a finančních systémů a systémů 
sociálního zabezpečení postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji se z 
nich zotavit. Střednědobé a dlouhodobé 
důsledky krize COVID-19 budou 
rozhodujícím způsobem záviset na tom, jak 
rychle se ekonomiky a společnosti 
členských států z krize zotaví, což zase 
závisí na opatřeních členských států ke 
zmírnění sociálních a hospodářských 
dopadů krize, a na odolnosti jejich 
ekonomik a sociálních struktur. Reformy 
a investice zaměřené na řešení 
strukturálních slabin ekonomik a posílení 
jejich sociální a hospodářské odolnosti, 
kterou se rozumí schopnost řešit 
hospodářské otřesy a dosahovat 
dlouhodobých strukturálních změn 
spravedlivou a inkluzivní cestou, a to s 
cílem posílit kvalitu života a dobré životní 
podmínky všech,  proto budou nezbytné k 
tomu, aby se ekonomiky vrátily na 
udržitelnou cestu k oživení a aby se 
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zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

(Tento pozměňovací návrh nahrazuje 
„odolnost“ souslovím „sociální a 
hospodářská odolnost“ v celém 
dokumentu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných, 
environmentálně udržitelných a odolných 
ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na posilování environmentální odolnosti 
jejich ekonomik. Reformy a investice 
vycházející z environmentálně 
udržitelného oživení a zaměřené na řešení 
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oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

strukturálních slabin ekonomik a posílení 
jejich odolnosti proto budou nezbytné k 
tomu, aby se ekonomiky vrátily na 
udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vedlo ke vzniku rizika závažných 
narušení vnitřního trhu v důsledku 
asymetrických reakcí jednotlivých států, 
což vyžaduje naléhavou a koordinovanou 
reakci ze strany Unie, aby bylo možné čelit 
obrovským hospodářským a sociálním 
důsledkům pro všechny členské státy. 
Pandemie COVID-19 ještě zesílila 
problémy spojené s demografickou situací. 
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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
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oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské 
státy k dispozici pro přijetí opatření ke 
zmírnění sociálních a hospodářských 
dopadů krize, a na odolnosti jejich 
ekonomik. Reformy a investice zaměřené 
na řešení strukturálních slabin ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky vrátily 
na udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

(4) Celostátní a regionální opatření k 
omezení volného pohybu osob v 
souvislosti s rozšířením onemocnění 
COVID-19 na začátku roku 2020 změnila 
ekonomický výhled na nadcházející roky v 
Unii a ve světě a vyžádala si naléhavou a 
koordinovanou reakci ze strany všech 
členských států, aby bylo možné čelit 
obrovským hospodářským a sociálním 
důsledkům pro všechny členské státy. 
Pandemie COVID-19 ještě zesílila 
problémy spojené s demografickou situací. 
Současná pandemie COVID-19 a také 
předchozí hospodářská a finanční krize 
ukazují, že budování silných, řešitelných a 
odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách založených na 
vlastním kapitálu  členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich účinky. 
Střednědobé a dlouhodobé důsledky krize 
COVID-19 budou rozhodujícím způsobem 
záviset na tom, jak rychle se ekonomiky 
členských států z krize zotaví, což zase 
závisí na rozpočtové disciplíně členských 
států, a na odolnosti jejich ekonomik. 
Reformy a investice zaměřené na růst a 
řešení strukturálních nedostatků ekonomik 
a posílení jejich odolnosti a snížení jejich 
závislosti na dluhovém financování proto 
budou nezbytné k tomu, aby se členské 
státy vrátily na cestu udržitelného oživení 
a aby překonaly hospodářské, sociální a 
územní rozdíly v Unii.
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Pozměňovací návrh 140
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování 
udržitelných 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. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii, přičemž je 
nutné předejít tomu, aby se jednalo o 
pouhý návrat k předchozí neudržitelné 
dynamice. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila strukturální problémy 
spojené s demografickou situací, které 
mají na členské státy asymetrické 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou a 
soudržnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
a na omezení závislosti na energii z 
fosilních paliv proto budou nezbytné k 
tomu, aby se ekonomiky vrátily na 
udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
a na zvýšení jejich produktivity a 
konkurenceschopnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky vrátily 
na udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
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výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a  omezení nerovností mezi 
členským státy, aby se tak zabránilo 
dalšímu prohlubování rozdílů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou 
a koordinovanou reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou 
a koordinovanou reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
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19 ještě zesílila problémy spojené 
s demografickou situací. 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 se z 
nich zotavit. Střednědobé a dlouhodobé 
důsledky krize COVID-19 budou 
rozhodujícím způsobem záviset na tom, jak 
rychle se ekonomiky členských států z 
krize zotaví, což zase závisí na fiskálním 
prostoru, který mají členské státy k 
dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, 
a na odolnosti jejich ekonomik. Reformy 
a investice zaměřené na řešení 
strukturálních slabin ekonomik a posílení 
jejich odolnosti proto budou nezbytné k 
tomu, aby se ekonomiky vrátily na 
udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

19 ještě zesílila problémy spojené 
s demografickou situací. 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 se 
z nich zotavit. Střednědobé a dlouhodobé 
důsledky krize COVID-19 budou 
rozhodujícím způsobem záviset na tom, jak 
rychle se ekonomiky členských států 
z krize zotaví, což zase závisí na silně 
asymetrickém fiskálním prostoru, který 
mají členské státy k dispozici pro přijetí 
opatření ke zmírnění sociálních 
a hospodářských dopadů krize, a na 
odolnosti jejich ekonomik. Reformy 
a investice zaměřené na řešení 
strukturálních slabin ekonomik a posílení 
jejich odolnosti proto budou nezbytné 
k tomu, aby se ekonomiky vrátily na 
udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných 

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných 
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a odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

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. 
Střednědobé a dlouhodobé důsledky krize 
COVID-19 budou rozhodujícím způsobem 
záviset na tom, jak rychle se ekonomiky 
členských států z krize zotaví, což zase 
závisí na fiskálním prostoru, který mají 
členské státy k dispozici pro přijetí 
opatření ke zmírnění sociálních a 
hospodářských dopadů krize, a na 
odolnosti jejich ekonomik. Reformy 
posilující růst a udržitelné investice 
zaměřené na řešení strukturálních slabin 
ekonomik a posílení jejich odolnosti proto 
budou nezbytné k tomu, aby se ekonomiky 
vrátily na udržitelnou cestu k oživení a aby 
se zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů 
v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných 
a odolných ekonomik a finančních systémů 
a systémů sociálního zabezpečení 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
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dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

rychleji se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské 

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. 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 se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
rychlosti intervencí a přijetí 
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státy k dispozici pro přijetí opatření ke 
zmírnění sociálních a hospodářských 
dopadů krize, a na odolnosti jejich 
ekonomik. Reformy a investice zaměřené 
na řešení strukturálních slabin ekonomik a 
posílení jejich odolnosti proto budou 
nezbytné k tomu, aby se ekonomiky vrátily 
na udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

hospodářských opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Ukázalo se, že vypuknutí pandemie 
onemocnění COVID-19 mělo též 
významný genderový dopad na 
společnosti, neboť poukázalo na různé 
nerovnosti mezi ženami a muži. Vzhledem 
k tomu, že většinu ošetřovatelů a dalších 
pracovníků základních služeb v EU tvoří 
ženy, projevila se nejen nepřiměřená zátěž 
krize, která dopadla na ženy, ale také míra 
horizontální a vertikální segregace na 
trhu práce, které ještě zhoršil nedostatek 
služeb a infrastruktur v oblasti péče o děti 
a seniory. Prudký nárůst násilí na základě 
pohlaví, který byl zaznamenán během 
období omezeného pohybu v celé EU, 
navíc poukázal na znepokojivý nedostatek 
ochranných a podpůrných opatření pro 
ženy, které se staly oběťmi domácího 
násilí nebo jim domácí násilí hrozí. Tento 
nástroj by měl členským státům pomoci 
při podpoře a rozvoji iniciativ zaměřených 
na přístup žen k podnikání, 
mikrofinancování a k přírodním vědám, 
technologiím, inženýrství a matematice, 
jakož i zlepšovat pracovní příležitosti – 
zejména v prioritních odvětvích digitální a 
zelené ekonomiky – s cílem zajistit 



AM\1211941CS.docx 29/307 PE655.953v01-00

CS

iniciativy na podporu zaměstnanosti bez 
diskriminace. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat řešení segregace na trhu práce, a 
to prostřednictvím opatření zaměřených 
na odstranění rozdílů v zaměstnanosti, 
odměňování a důchodech žen a mužů. 
Členské státy by měly tento program 
rovněž využít k zavedení a posílení 
iniciativ na podporu a zlepšení rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem, se 
zvláštním důrazem na infrastrukturu a 
služby v oblasti péče. Na cestě k oživení po 
překonání krize bude rovněž důležitá 
infrastruktura a služby, jako jsou azylové 
domy a podpora pro oběti násilí.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Hospodářské důsledky pandemie 
COVID-19 velmi omezily manévrovací 
fiskální prostor pro mnohé členský státy, 
čímž byla oslabena jejich schopnost 
provádět důležité reformy a realizovat 
investiční priority.   Zatímco evropský 
semestr je rámcem EU pro určování 
hospodářských reforem a investičních 
priorit, potřeba oživení a budování 
odolnosti, kterou zdůraznila pandemie 
COVID-19, přesahuje oblast hospodářské 
politiky a musí být při navrhování a 
vytváření evropského semestru 
odpovídajícím způsobem 
upřednostňována. Správa hospodářské a 
měnové unie musí být změněna, a to i 
překonáním jejích nedostatků týkajících 
se parlamentní odpovědnosti a 
nedostatečného demokratického dohledu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Anne-Sophie Pelletier, Elżbieta Kruk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Vzhledem k tomu, že na kulturní a 
kreativní odvětví a průmysl měl 
mimořádný dopad výpadek způsobený 
pandemií COVID-19, způsobený mimo 
jiné uzavřením kin, divadel a dalších 
kulturních zařízení, náhlým zastavením 
prodeje lístků a nízkým prodejem reklamy, 
měla by Unie a její členské státy vyčlenit 
přinejmenším 2 % facility na podporu 
oživení a odolnosti na podporu těchto 
odvětví, která mají obrovský význam pro 
hospodářství, sociální soudržnost, cestovní 
ruch a odpočinek.  

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Pandemie COVID-19 a opatření 
přijatá ke zmírnění jejího dopadu na 
hospodářství měly katastrofický dopad na 
společenský život ve všech členských 
státech.  Vzdělávání, kulturní činnosti, 
cestovní ruch a odpočinkové aktivity se 
téměř naprosto zastavily.  Unie a její 
členské státy by proto měly investovat také 
do oživení a odolnosti těchto odvětví a 
politických oblastí. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Vzhledem k tomu, že na kulturní a 
kreativní odvětví a průmysl měl 
mimořádný dopad výpadek způsobený 
pandemií COVID-19, způsobený mimo 
jiné uzavřením kin, divadel a dalších 
kulturních zařízení, náhlým zastavením 
prodeje lístků a nízkým prodejem reklamy, 
měla by Unie a její členské státy vyčlenit 
přinejmenším 2 % facility na podporu 
oživení a odolnosti na podporu těchto 
odvětví, která mají obrovský význam pro 
hospodářství, sociální soudržnost, cestovní 
ruch a odpočinek.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Pandemie COVID-19 odhalila, že 
naše vzdělávací nejsou tak odolné, jak by 
měly být.   Tato pandemie způsobila 
pravděpodobně největší narušení 
světových vzdělávacích systém a systémů 
odborné přípravy v dějinách a mnoho 
žáků a studentů nemělo žádný nebo jen 
malý přístup k distančnímu učení v 
důsledku toho, že neměli dostatečné 
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digitální vybavení, infrastrukturu a 
dovednosti, ale také kvůli svému 
zranitelnému sociálnímu postavení.  Tato 
situace vytváří riziko ztrát v oblasti učení 
u celé generace žáků a studentů, což 
pravděpodobně v budoucnu sníží příjmy 
této postižené generace a negativně 
ovlivní pracovní produktivitu, růst a 
konkurenceschopnost v celé Unii.  Unie a 
její členské státy by proto měly vyčlenit 10 
% facility na podporu oživení a odolnosti 
na investice do kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání a odborné přípravy, vzdělávací 
infrastruktury, online i offline, dovedností 
a do způsobilostí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem a investic, které 
přispívají k vybudování vysokého stupně 
odolnosti ekonomik a společností a 
sociálního pokroku, posilují sociální 
struktury a přizpůsobivost a podporují 
udržitelný a inkluzivní potenciál růstu, je 
jednou z priorit politik Unie, především 
pak čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské Unii. 
Čl. 3 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii 
zdůrazňuje, že cílem EU je „blahobyt“ 
jejích obyvatel.   Veškeré reformy a 
investice podporované z facility na 
podporu oživení a odolnosti by měly 
usilovat o zlepšení kvality života v 
krátkodobém, střednědobém i 
dlouhodobém horizontu.  Jsou proto velmi 
důležité k tomu, aby se oživení dostalo na 
udržitelnou cestu, a k podpoře procesu 
vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 156
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Jednou z priorit politiky Unie je 
provádění reforem, které přispívají k 
dosažení vysokého stupně 
environmentální, sociální a hospodářské 
odolnosti vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost, schopnost přizpůsobit se 
klimatu, oběhovou a zelenou 
transformaci, uvolňují potenciál růstu a 
umožňují dosáhnout cílů Zelené dohody. 
Jsou proto velmi důležité k tomu, aby se 
oživení dostalo na udržitelnou cestu, a k 
podpoře procesu vzestupné hospodářské a 
sociální konvergence a environmentálně 
udržitelného oživení. To je ještě 
nezbytnější po krizi způsobené pandemií, 
aby se usnadnila cesta k rychlému oživení. 
Vítá pět hlavních zásad na podporu 
oživení a odolnosti, které vypracovala 
Skupina technických odborníků EU pro 
udržitelné finance (TEG).

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují urychlený rozvoj 
činností slučitelných s Pařížskou dohodou 
v souvislosti s klimatem a omezením 
činností, které nepatří k politickým 
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procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

prioritám Unie.  Jsou proto velmi důležité 
k tomu, aby se oživení dostalo na 
udržitelnou cestu, a k podpoře procesu 
vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence a snižování emisí 
skleníkových plynů.  To je ještě 
nezbytnější po krizi způsobené pandemií, 
aby se usnadnila cesta k rychlému oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem a investic, které 
přispívají k dosažení vysokého stupně 
odolnosti a udržitelnosti vnitrostátních 
ekonomik a společností, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál 
udržitelného růstu, je jednou z priorit 
politik Unie. Jsou proto velmi důležité k 
tomu, aby se oživení dostalo na 
spravedlivou, inkluzivní a udržitelnou 
cestu, a k podpoře procesu vzestupné 
hospodářské, sociální a územní 
konvergence a soudržnosti. To je ještě 
nezbytnější po krizi způsobené pandemií 
COVID-19, aby se usnadnila cesta k 
rychlému, inkluzivnímu a udržitelnému 
oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají (5) Provádění reforem, které přispívají 
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k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. Reformy musí být provedeny 
tak, aby byla věnována zvláštní pozornost 
zranitelným skupinám obyvatel a 
respektována rovnost žen a mužů. To je 
ještě nezbytnější po krizi způsobené 
pandemií, aby se usnadnila cesta k 
rychlému oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem a investic, o 
nichž rozhodly členské státy a které 
přispívají k dosažení vysokého stupně 
odolnosti vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k podpoře sociální soudržnosti a dosažení 
vysokého stupně odolnosti vnitrostátních 
ekonomik, posilují přizpůsobivost a 
uvolňují potenciál růstu, je jednou z priorit 
politik Unie. Jsou proto velmi důležité k 
tomu, aby se oživení dostalo na udržitelnou 
cestu, a k podpoře procesu vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence. To je 
ještě nezbytnější po krizi způsobené 
pandemií, aby se usnadnila cesta k 
rychlému oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou, spravedlivou a 
inkluzivní cestu, a k podpoře procesu 
vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k udržitelnému oživení založenému 
na vlastním kapitálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem, které posilují 
růst a přispívají k dosažení vysokého 
stupně odolnosti vnitrostátních ekonomik, 
posilují přizpůsobivost a uvolňují potenciál 
růstu, je jednou z priorit politik Unie. Jsou 
proto velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají (5) Provádění reforem, které přispívají 
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k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení1a.

__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik a společností, 
posilují přizpůsobivost a uvolňují potenciál 
růstu, je jednou z priorit politik Unie. Jsou 
proto velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou velmi 
důležité k tomu, aby se oživení dostalo na 
udržitelnou cestu, a k podpoře procesu 
vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ženy jsou během krize COVID-19 
v první linii, neboť tvoří většinu 
zdravotnických pracovníků v celé EU, a 
vyvažování neplacené pečovatelské práce 
s povinnostmi v zaměstnání je pro 
samoživitele, mezi nimiž ženy tvoří 85 %, 
stále náročnější. Pro zajištění rovnosti žen 
a mužů, posílení hospodářského postavení 
žen, budování odolných společností, boj 
proti nejistým podmínkám v odvětvích, v 
nichž dominují ženy, podporu tvorby 
pracovních míst, předcházení chudobě a 
sociálnímu vyloučení a pro zajištění 
pozitivního dopadu na HDP jsou zásadní 
investice do solidní pečovatelské 
infrastruktury, neboť umožní, aby se více 
žen podílelo na placené práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ženy jsou během krize COVID-19 
v první linii, neboť tvoří většinu 
zdravotnických pracovníků v celé EU, a 
vyvažování neplacené pečovatelské práce 
s povinnostmi v zaměstnání je pro 
samoživitele, mezi nimiž ženy tvoří 85 %, 
stále náročnější. Pro zajištění rovnosti žen 
a mužů, posílení hospodářského postavení 
žen, budování odolných společností, boj 
proti nejistým podmínkám v odvětvích, v 
nichž dominují ženy, podporu tvorby 
kvalitních pracovních míst, předcházení 
chudobě a sociálnímu vyloučení jsou 
zásadní investice do solidní pečovatelské 
infrastruktury, neboť umožní, aby se více 
žen podílelo na placené práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují, a to i investice do veřejných 
služeb, což mělo trvalé negativní důsledky 
z hlediska práv žen, posílení jejich 
hospodářského postavení a zdraví, včetně 
sexuálního a reprodukčního zdraví a 
souvisejících práv. V této konkrétní situaci 
je proto nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
udržitelný růstový potenciál a ochrana 
pečovatelského odvětví jako klíčového 
prvku hospodářského modelu. Investice 
do transformace v oblasti péče a do 
zelených a digitálních technologií, kapacit 
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menší závislosti. a procesů zaměřených na podporu 
přechodu na čistou energii, zvyšování 
energetické účinnosti v oblasti bydlení a 
dalších klíčových hospodářských odvětvích 
jsou důležité pro dosažení inkluzivního a 
udržitelného růstu a pomáhají vytvářet 
pracovní místa. Diverzifikace klíčových 
dodavatelských řetězců Unii rovněž 
pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a menší 
závislosti. Navíc se jedná o mimořádnou 
příležitost, jak usnadnit přechod k 
odolnému pečovatelskému odvětví a k 
dosažení genderově vyvážené společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, a to veřejné i 
soukromé, aby se urychlilo oživení, 
zmírnily dopady pandemie na sociální 
začleňování a soudržnost a posílil se 
dlouhodobý růstový potenciál. Investice do 
zelených a digitálních technologií, kapacit 
a procesů zaměřených na podporu 
přechodu na čistou energii, zvyšování 
energetické účinnosti v oblasti bydlení a 
dalších klíčových hospodářských odvětvích 
jsou důležité pro dosažení udržitelného 
růstu a pomáhají vytvářet pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
vyšší odolnosti a menší závislosti. Stejně 
tak je však důležité investovat do 
vzdělávání, kultury a dalších služeb 
veřejného zájmu, a to s cílem podpořit 
sociální inkluzi a sociální soudržnost, 
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připravit občany na budoucí potřeby 
našich pracovních trhů, umožnit jim 
získání nezbytných dovedností a 
způsobilosti a nabídnout jim nové 
příležitosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Facilita by proto 
kromě jiných opatření měl podporovat 
investice do projektů a programů velkého 
rozsahu, které mají největší potenciál, 
pokud je o plnění cílů EU v oblasti 
klimatu a energetiky, a jsou založeny na 
nákladové účelnosti a zásadě společenské 
přijatelnosti, včetně prozatímních a 
pomocných činností.  Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců a 
zajištění dodávek kritických komponentů 
rovněž pomůže členským států 
diverzifikovat energetické dodávky a Unii 
dosáhnout vyšší odolnosti a menší 
závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
José Gusmão
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují, obzvláště v soukromém sektoru. V 
této konkrétní situaci je však nezbytné 
veřejné
 investice povzbudit, aby se urychlilo 
oživení a posílil se dlouhodobý růstový 
potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Veřejné investice 
budou mít také zásadní význam pro boj 
proti chudobě a nerovnosti, a to tím, že 
podpoří univerzální přístup ke vzdělávání, 
zdraví, výživě a bydlení, aby se posílila 
sociální soudržnost.  Tímto způsobem se 
Unii rovněž pomůže dosáhnout vyšší 
odolnosti (podporou vzestupné 
hospodářské a sociální konvergence) a 
menší závislosti (diverzifikací klíčových 
dodavatelských řetězců).

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených 
a digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených 
a digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 



PE655.953v01-00 44/307 AM\1211941CS.docx

CS

energii, zvyšování energetické účinnosti 
v oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti 
a menší závislosti.

energii, zvyšování energetické účinnosti 
v oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti 
a menší závislosti. Zvláštní podporu bude 
třeba poskytnout malým a středním 
podnikům v přijímajících zemích, jejichž 
odolnost je nižší než u podniků střední 
velikosti nebo u velkých společností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Mauri Pekkarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, např. prostřednictvím podpory 
oběhového hospodářství a přechodu 
průmyslu od neobnovitelných a fosilních 
materiálů k obnovitelným materiálům a 
energii šetrným k životnímu prostředí, 
zvyšování energetické účinnosti v oblasti 
bydlení a dalších klíčových hospodářských 
odvětvích jsou důležité pro dosažení 
udržitelného růstu a pomáhají vytvářet 
pracovní místa. Diverzifikace klíčových 
dodavatelských řetězců Unii rovněž 
pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a menší 
závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují, neboť vnitrostátní fiskální prostor 
je , mimo jiné, postižením snížením příjmů 
z daní a vyššími výdaji v oblasti sociálního 
zabezpečení.  S ohledem na tyto 
skutečnosti je v této situaci nezbytné 
investice podpořit, aby se urychlilo 
oživení, dosáhlo se cílů Zelené dohody pro 
Evropu a posílil se dlouhodobý růstový 
potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
udržitelný růstový potenciál. Investice do 
zelených a digitálních technologií, kapacit 
a procesů zaměřených na podporu 
přechodu na čistou energii, zvyšování 
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oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

energetické účinnosti v oblasti bydlení, 
řešení problému energetické chudoby a 
dalších klíčových hospodářských odvětvích 
jsou důležité pro dosažení spravedlivého, 
inkluzivního a udržitelného růstu a 
pomáhají zachovávat pracovní místa, 
vytvářet nová kvalitní pracovní místa, řešit 
chudobu pracujících a podporovat rovnost 
a inkluzi. Diverzifikace klíčových 
dodavatelských řetězců Unii rovněž 
pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a menší 
závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
zrychlený rozvoj činností slučitelných s 
Pařížskou dohodou v oblasti klimatu a 
omezování činností, které s ní nejsou 
slučitelné. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na 
čistou energii, zvyšování energetické 
účinnosti v oblasti bydlení a dalších 
klíčových hospodářských odvětvích jsou 
důležité pro dosažení udržitelného růstu a 
pomáhají vytvářet pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
vyšší odolnosti a menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
potenciál udržitelného růstu v zájmu 
zvýšení kvality života všech obyvatel.  
Takovéto investice taky sníží závislost EU 
tím, že dojde k diverzifikaci 
dodavatelských řetězců.  Investice do 
ekologické transformace, digitální 
transformace, hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti, do institucionální 
odolnosti a opatření určených pro příští 
generace Evropanů jsou politickými 
akcemi, jejichž cílem je dosáhnout 
společných cílů EU a jejích členských 
států a zvýšit odolnost Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení, výzkumu a inovací, řádně 
fungujícího vnitřního trhu, veřejné správy 
a dalších klíčových hospodářských odvětví 
jsou důležité pro dosažení udržitelného 
růstu a pomáhají vytvářet pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
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menší závislosti. řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
vyšší odolnosti a menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa a podporují 
střednědobou konkurenceschopnost. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců a posílení znalostní ekonomiky 
Unii rovněž pomůže dosáhnout vyšší 
odolnosti a menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
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zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii a oběhové hospodářství, zvyšování 
energetické účinnosti v oblasti bydlení a 
dalších klíčových hospodářských odvětvích 
jsou důležité pro dosažení udržitelného 
růstu a pomáhají vytvářet pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců a postupné ukončení investic a 
státní podpory pro odvětví fosilních paliv 
Unii rovněž pomohou dosáhnout vyšší 
odolnosti a menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, rizikovějších 
činností, jako jsou výzkum a inovace, 
kapacit a procesů zaměřených na podporu 
přechodu na čistou energii, zvyšování 
energetické účinnosti v oblasti bydlení a 
dalších klíčových hospodářských odvětvích 
jsou důležité pro dosažení udržitelného 
růstu a pomáhají vytvářet pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
vyšší odolnosti a menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo hospodářské oživení a posílil se 
dlouhodobý růstový potenciál s 
hmatatelnými výsledky v reálné 
ekonomice. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, podpora železnice jako 
nejekologičtějšího druhu dopravy, 
zvyšování energetické účinnosti v oblasti 
bydlení a dalších klíčových hospodářských 
odvětvích jsou důležité pro dosažení 
udržitelného růstu a pomáhají vytvářet 
pracovní místa. Diverzifikace klíčových 
dodavatelských řetězců Unii rovněž 
pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a menší 
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závislosti.
Or. en

Pozměňovací návrh 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné  podpořit strategické investice s 
přidanou evropskou hodnotou, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se udržitelné investice v období krize často 
prudce snižují. V této konkrétní situaci je 
však nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
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oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do technologií, 
inovací, kapacit a výrobních procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Alfred Sant

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
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nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti a 
bezpečnosti v oblasti bydlení a dalších 
klíčových odvětvích ekonomiky jsou 
důležité pro dosažení udržitelného růstu a 
pomáhají vytvářet pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
vyšší odolnosti a menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na 
čistou energii, zvyšování energetické 
účinnosti v oblasti bydlení a dalších 
klíčových hospodářských odvětvích jsou 
důležité pro dosažení udržitelného růstu a 
pomáhají vytvářet pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
vyšší odolnosti a menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
krize působí jako demotivační faktor, 
který z důvodu zvýšené hospodářské a 
institucionální nejistoty investory odrazuje 
od investování.  Nicméně deflace a 
rekalibrace investičních příležitostí na 
trhu jsou základními podmínkami pro 
oživení a posílení  dlouhodobého 
potenciálu udržitelného růstu. 
Normalizované úrokové sazby jsou 
důležité pro to, aby byli investoři řádně 
informováni a mohli provádět udržitelná 
investiční rozhodnutí, která povedou k 
hospodářskému růstu a pomohou vytvářet 
pracovní místa.  Rovněž se tak přispěje ke 
zvýšení odolnosti členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Opatření omezující volný pohyb 
během krize COVID-19 poukázala na 
význam digitální transformace, ale rovněž 
prohloubila digitální nerovnost a vyostřila 
problémy, s nimiž se potýkají osoby s 
omezeným přístupem k digitálním 
technologiím nebo s nízkými digitálními 
dovednostmi. Součástí oživení po 
pandemii musí být opatření k nápravě 
těchto problémů a k prosazování digitální 
rovnosti, jakož i k podpoře otevřeného 
softwaru a hardwarových řešení a k 
zajištění ochrany osobních údajů. Kromě 
toho musí být otevřená digitální 
transformace také ekologická:  rostoucí 
poptávka po elektřině vyvolaná růstem 
digitálního odvětví musí být uspokojena 
udržitelným způsobem, a to na základě 
opatření v oblasti energetické účinnosti a 
výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Jak zdůraznila zpráva o 
strategickém výhledu z roku 2020, kterou 
Komise schválila dne 9. září 2020, 
odolností se rozumí schopnost nejen 
odolávat výzvám a zvládat je, ale také 
schopnost provést transformaci 
udržitelným, spravedlivým a 
demokratickým způsobem. Cílem facility 
na podporu oživení a odolnosti by mělo 
být posílení odolnosti celé EU a všech 
jejích členských států za účelem dosažení 
dobrých životních podmínek všech 
obyvatel. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Pro zabezpečení udržitelnosti 
investic je klíčové, aby měly financované 
projekty evropskou přidanou hodnotu a 
hmatatelný dopad z hlediska inovací, 
růstu a tvorby pracovních míst. Způsobilé 
pro financování tak nebudou spotřební 
výdaje a pravidelné průběžné rozpočtové 
výdaje.

Or. en

Odůvodnění

Finanční prostředky z facility na podporu oživení a odolnosti by neměly být používány k 
financování běžných vládních výdajů, ale měly by zajišťovat dodatečný přínos z hlediska 
ekonomiky.

Pozměňovací návrh 194
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Každé opatření plánů na podporu 
oživení a odolnosti může přispívat k více 
než jednomu pilíři uvedenému v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj (7) V současné době žádný nástroj 
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nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik členských států.

nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik členských států, kromě 
stávající měnové politiky ECB, která 
finančně podporuje členské státy, jež se 
zdráhají provádět reformy a nadměrné 
výdaje, prostřednictvím nákupu 
podnikových dluhopisů, umělého 
snižování úrokových sazeb u státních 
dluhopisů a zvyšování nerovnováhy 
systému TARGET2.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu 
a odolnost ekonomik členských států.

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu 
a odolnost ekonomik členských států. Je 
třeba překonat omezení evropského 
semestru, z jehož doporučení členské státy 
provádějí v plném rozsahu nebo z velké 
části jen přibližně čtvrtinu, přičemž 
u třetiny doporučení bylo dosaženo jen 
omezeného nebo žádného pokroku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7



AM\1211941CS.docx 57/307 PE655.953v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné v 
rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu 
a odolnost ekonomik členských států.

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik členských států.

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací udržitelných reforem a 
veřejných investic členských států v reakci 
na ekonomické, sociální a 
environmentální výzvy zjištěné v rámci 
evropského semestru a za účelem dosažení 
trvalého dopadu na inkluzivnost, 
udržitelnost, produktivitu, udržitelnost a 
odolnost ekonomik členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem podporujících růst a 



PE655.953v01-00 58/307 AM\1211941CS.docx

CS

členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik členských států.

udržitelných veřejných investic členských 
států v reakci na výzvy zjištěné v rámci 
evropského semestru a za účelem dosažení 
trvalého dopadu na produktivitu a odolnost 
ekonomik členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik členských států.

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik a veřejných služeb 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik členských států.

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu, 
konkurenceschopnost a odolnost 
ekonomik členských států.



AM\1211941CS.docx 59/307 PE655.953v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné v 
rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik členských států.

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy a cíle 
EU a jejích členských států a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na oživení a 
odolnost sociálních struktur ve všech 
členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné v 
rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik členských států.

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na prioritní 
opatření, která jsou nezbytná pro dosažení 
trvalého dopadu na produktivitu a odolnost 
ekonomik členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s dosahováním výsledků a 
s realizací reforem a veřejných investic 
členských států v reakci na výzvy zjištěné 
v rámci evropského semestru a za účelem 
dosažení trvalého dopadu na produktivitu a 
odolnost ekonomik členských států.

(7) V současné době žádný nástroj 
nestanoví přímou finanční podporu, která 
by byla spojena s realizací národních 
reforem a veřejných investic členských 
států v reakci na výzvy zjištěné v rámci 
evropského semestru a za účelem dosažení 
trvalého dopadu na produktivitu a odolnost 
ekonomik členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V příloze tohoto nařízení by měly 
být stanoveny příslušné zásady, které 
budou sloužit jako nezávazné pokyny, jež 
členským státům pomohou určit oblasti 
výdajů způsobilé v rámci evropských 
prioritních oblastí uvedených ve struktuře 
šesti pilířů nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Zvláštní zpráva Evropského 
účetního dvora č. 16/2020 o evropském 
semestru vyzývá Komisi, aby posílila 
vazbu mezi doporučeními pro jednotlivé 
země a rozdělováním finančních 
prostředků EU. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů. V zájmu maximálního naplnění 
potenciálu a cílů facility na podporu 
oživení a odolnosti by měly být pobídky 
koncipovány tak, aby napomáhaly plnému 
provedení plánu na podporu oživení a 
odolnosti. Proto by měly být vyplácené 
prostředky úměrné míře naplňování plánu 
na podporu oživení a odolnosti a měly by 
být vypláceny až po ověření dosažení 
příslušných milníků Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
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poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti, která by 
poskytovala účinnou finanční a 
významnou podporu pro intenzivnější 
realizaci reforem a souvisejících 
veřejných investic v členských státech. 
Její součástí mohou být rovněž opatření, 
která by prostřednictvím režimů podpory, 
a to i za pomoci finančních nástrojů, 
subvencí a podobných režimů, vybízela k 
soukromým investicím, za předpokladu, že 
budou dodržena pravidla státní podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
zajistit mechanismus, který umožní 
distribuci přímé finanční podpory z 
úrovně EU do členských států 
prostřednictvím inovativního nástroje, 
který bude řídit distribuci fondů tak, že 
bude podporovat evropské prioritní oblasti 
politiky, a zajistí odpovědnost, 
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intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

transparentnost a demokratický dohled, 
pokud jde o provádění investic a 
reformních opatření. Za tímto účelem by 
tímto nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a veřejných 
investic v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem posilujících 
růst a souvisejících udržitelných veřejných 
investic v členských státech. Facilita by 
měl být komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů. Použití facility by mělo být 
dočasné a omezené pouze na řešení 
nepříznivých dopadů pandemie.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 

(8) Vzhledem k výše uvedenému by 
rozšíření stávajícího rámce o poskytování 
podpory členským státům a poskytování 
přímé podpory členským státům 
prostřednictvím dalšího přerozdělovacího 
nástroje mělo škodlivý dopad. Za tímto 
účelem by tímto nařízením neměla být 
zřízena facilita na podporu oživení a 
odolnosti (dále jen „facilita“), která by 
poskytovala účinnou finanční a významnou 
podporu pro intenzivnější realizaci reforem 
a souvisejících veřejných investic v 
členských státech.
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zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci udržitelných 
reforem a veřejných investic v členských 
státech, které přispějí ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize 
COVID-19 a podpoří spravedlivý a 
udržitelný hospodářský růst podporující 
začlenění.  Facilita by měl být komplexní a 
měla by vycházet ze zkušeností, které 
Komise a členské státy získaly při 
používání jiných nástrojů a programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 



PE655.953v01-00 66/307 AM\1211941CS.docx

CS

poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů, zejména programu na podporu 
strukturálních reforem a nástroje pro 
technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech, které by současně měly 
posílit mobilizaci soukromých investic. 
Facilita by měl být komplexní a měla by 
vycházet ze zkušeností, které Komise a 
členské státy získaly při používání jiných 
nástrojů a programů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům 
a poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem 
a souvisejících veřejných investic 
v členských státech. Facilita by měla být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů 
a programů.

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům 
a poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje zohledňujícího specifické znaky 
systémové krize. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem 
a souvisejících veřejných investic 
v členských státech. Facilita by měla být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů 
a programů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout významnou přímou podporu 
členských státům prostřednictvím 
inovativního nástroje. Za tímto účelem by 
tímto nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných a soukromých 
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členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

investic v členských státech. Facilita by 
měl být komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a související 
Zelené dohody a veřejných investic a 
plánů transformace v členských státech. 
Facilita by měl být komplexní a měla by 
vycházet ze zkušeností, které Komise a 
členské státy získaly při používání jiných 
nástrojů a programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Evropský účetní dvůr vyjádřil ve 
svém stanovisku č. 6/2020 značné obavy v 
souvislosti s tím, že oblast působnosti i cíle 
facility jsou poněkud široké a pokrývají 
širokou škálu politických oblastí. Ve 
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výsledku nemohou být všechny tyto cíle 
řešeny stejnou měrou a realizací jedněch 
cílů může být omezeno dosažení cílů 
jiných. Kromě toho neexistuje 
kvantifikace týkající se očekávaných 
výsledků na úrovni EU ani pro přidělení 
finančních prostředků různým cílům, což 
může potenciálně snížit efektivnost 
facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Fond na podporu oživení a 
odolnosti musí být financován z nových 
vlastních zdrojů EU, které mají Evropský 
parlament a Rada schválit do začátku 
roku 2021. Novými vlastními zdroji musí 
být ty, které byly uvedeny v dohodě Rady, 
tedy uhlíková hraniční daň, daň z 
finančních transakcí, digitální daň a daň 
z plastů.  Fond na podporu oživení a 
odolnosti nesmí být financován na 
základě škrtů v budoucích rozpočtech EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) I když sdílí facilita na podporu 
oživení a odolnosti některé cíle se 
strukturálními fondy víceletého 
finančního rámce, má jiný účel a 
výdajovou logiku. Facilita se zaměřuje na 
podporu širokých reformních a 
investičních programů založených na 
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pokroku při plnění milníků, zatímco 
strukturální fondy VFR poskytují 
náhradu za výdaje spojené s konkrétním 
programem nebo projektem. Tím mohou v 
praxi vznikat problémy, neboť je nutno 
kombinovat různé systémy cílů a 
ukazatelů a členské státy to může 
odrazovat od snahy účinně koordinovat 
dva odlišné toky financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Poté, co budou schváleny nové 
vlastní zdroje, musí ještě Komise zahájit 
proces týkající se statutu ECB, který by 
ECB umožnil efektivně monetizovat dluh 
související s facilitou na podporu oživení 
a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Druhy financování a způsoby 
provádění v rámci tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet 
výsledky, zejména s ohledem na náklady 
kontrol, administrativní zátěž a očekávané 
riziko nesplnění požadavků. Přitom by se 
mělo zvážit využití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 
jakož i financování, které není spojeno s 
náklady, podle čl. 125 odst. 1 písm. a) 

(9) Druhy financování a způsoby 
provádění v rámci tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet 
výsledky, zejména s ohledem na náklady 
kontrol, administrativní zátěž a očekávané 
riziko nesplnění požadavků. V případě 
nesplnění požadavků by dotčené členské 
státy měly vrátit 110 % financí. Přitom by 
se mělo zvážit využití jednorázových 
částek, paušálních sazeb a jednotkových 
nákladů, jakož i financování, které není 
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finančního nařízení. spojeno s náklady, podle čl. 125 odst. 1 
písm. a) finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline 
Nagtegaal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Druhy financování a způsoby 
provádění v rámci tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet 
výsledky, zejména s ohledem na náklady 
kontrol, administrativní zátěž a očekávané 
riziko nesplnění požadavků. Přitom by se 
mělo zvážit využití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 
jakož i financování, které není spojeno s 
náklady, podle čl. 125 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení.

(9) Druhy financování a způsoby 
provádění v rámci tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů akcí, zejména 
vyřešit problémy zjištěné v rámci 
evropského semestru, a přinášet výsledky, 
zejména s ohledem na náklady kontrol, 
administrativní zátěž a očekávané riziko 
nesplnění požadavků. Přitom by se mělo 
zvážit využití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 
jakož i financování, které není spojeno s 
náklady, podle čl. 125 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Druhy financování a způsoby 
provádění v rámci tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet 
výsledky, zejména s ohledem na náklady 
kontrol, administrativní zátěž a očekávané 
riziko nesplnění požadavků. Přitom by se 
mělo zvážit využití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 

(9) Druhy financování a způsoby 
provádění v rámci tohoto nařízení by měly 
být voleny na základě jejich schopnosti 
dosáhnout specifických cílů akcí a přinášet 
výsledky, s ohledem na očekávané riziko 
nesplnění požadavků. Přitom by se mělo 
zvážit využití jednorázových částek, 
paušálních sazeb a jednotkových nákladů, 
jakož i financování, které není spojeno s 
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jakož i financování, které není spojeno s 
náklady, podle čl. 125 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení.

náklady, podle čl. 125 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Opatření přijímaná s cílem 
podpořit oživení po sociálních a 
hospodářských otřesech spojených s krizí 
COVID-19 by se měla řídit zásadami 
odolnosti a ekologické a sociální 
udržitelnosti.  Rovněž by se měla snažit 
spojit potřebu jednat rychle s 
dlouhodobou perspektivou. Opatření, 
která byla podpořena přesvědčivými 
vědeckými důkazy a o nichž existuje 
široká politická a sociální shoda, by 
neměla být oslabována nebo odkládána, 
ale měla by jim být i nadále přiznávána 
priorita.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
rámci dostupných zdrojů, které jsou mu 
přiděleny, by se v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti měla provádět 
opatření na podporu oživení a odolnosti 
za účelem řešení nebývalého dopadu krize 
COVID-19. Tyto doplňkové zdroje by měly 

vypouští se
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být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
rámci dostupných zdrojů, které jsou mu 
přiděleny, by se v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti měla provádět 
opatření na podporu oživení a odolnosti za 
účelem řešení nebývalého dopadu krize 
COVID-19. Tyto doplňkové zdroje by 
měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

(10) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
rámci dostupných zdrojů, které jsou mu 
přiděleny, by se v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti měla provádět 
opatření na podporu oživení a odolnosti za 
účelem řešení nebývalého dopadu krize 
COVID-19 zejména na odvětví zdravotní 
péče, cestovního ruchu, kreativních 
odvětví a sportu. Tyto doplňkové zdroje by 
měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
rámci dostupných zdrojů, které jsou mu 
přiděleny, by se v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti měla provádět 
opatření na podporu oživení a odolnosti za 
účelem řešení nebývalého dopadu krize 
COVID-19. Tyto doplňkové zdroje by 

(10) V souladu s nařízením [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
rámci dostupných zdrojů, které jsou mu 
přiděleny, by se v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti měla provádět 
opatření na podporu oživení a odolnosti za 
účelem řešení nebývalého sociálního a 
hospodářského dopadu krize COVID-19. 
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měly být použity způsobem, který zajistí 
dodržování lhůt stanovených v nařízení [o 
nástroji Evropské unie na podporu 
oživení].

Tyto doplňkové zdroje by měly být použity 
způsobem, který zajistí dodržování lhůt 
stanovených v nařízení [o nástroji 
Evropské unie na podporu oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Z této facility by měly být 
podporovány projekty, které se řídí 
zásadou adicionality unijního financování 
a které vytvářejí skutečnou evropskou 
přidanou hodnotu. Facilita by neměla 
nahrazovat běžné vnitrostátní výdaje a 
neměla by být v rozporu se strategickými a 
hospodářskými zájmy Unie, a proto by se z 
ní neměly financovat investiční plány 
třetích zemí. Opakované náklady na 
investice a reformy by však měly být 
zohledněny v kalkulaci plánu na podporu 
oživení a odolnosti, pokud mají přímé 
pozitivní strukturální výhody a pokud je 
negativní účinek na saldo veřejných 
financí pouze dočasný.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Z této facility by měly být 
podporovány projekty, které se řídí 
zásadou adicionality unijního financování 
a které vytvářejí skutečnou evropskou 
přidanou hodnotu. Facilita by neměla 
nahrazovat běžné vnitrostátní výdaje, 
nicméně lze předpokládat odchylku pro 
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členské státy, které mohou řádně 
odůvodnit převody výdajů za účelem 
dosažení evropského průměru 
vnitrostátních výdajů v odvětvích 
vzdělávání a výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Facilita by neměla nahrazovat 
běžné vnitrostátní výdaje a členské státy 
by měly zachovávat objem svých veřejných 
investic alespoň na úrovni, která odpovídá 
průměrné úrovni jejich veřejných investic 
za předchozích pět let. Členské státy, které 
umožní, aby se od reforem podporovaných 
z facility výraznou měrou upustilo, by 
měly vrátit částky, které na tyto reformy 
obdržely.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Facilita bude pracovat v 
součinnosti a doplňkovosti s fondem 
InvestEU, což členským státům umožní, 
aby v rámci plánu na podporu oživení a 
odolnosti přidělily částku, která má být 
poskytnuta prostřednictvím fondu 
InvestEU na podporu solventnosti 
společností se sídlem v členských státech a 
na přípravné, monitorovací, kontrolní, 
auditní a hodnotící činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Facilita na podporu oživení a 
odolnosti se nesmí jakožto součást 
nástroje Next Generation EU stát 
finančním břemenem pro další generace. 
Proto je zásadní, aby plány na podporu 
oživení a odolnosti podporovaly zdravou 
fiskální politiku a rychlé splácení úvěrové 
složky tohoto nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)
s

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Má-li facilita smysluplně přispívat 
k hospodářskému oživení, nebude 
financovat opakující se vnitrostátní výdaje 
a nebude dodržovat obecnou zásadu 
doplňkovosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
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Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

Unie za účelem provádění Pařížské 
dohody, cílů udržitelného rozvoje OSN a 
spravedlivé transformace na uhlíkově 
neutrální hospodářství nejpozději do roku 
2050 přispěje facilita zřízená tímto 
nařízením k začleňování opatření v oblasti 
klimatu a environmentální udržitelnosti v 
souladu s cíli Unie v oblasti energetiky, 
klimatu a životního prostředí a zásadou 
„významně nepoškozovat“ a k dosažení 
celkového cíle alespoň 30 % výdajů z 
rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu a životního prostředí. Vzhledem k 
výše uvedenému horizontálnímu cíli a 
příslušnému příspěvku ostatních 
výdajových programů EU k začleňování 
cílů Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí by nejméně 50 % celkových 
finančních prostředků facility a celkové 
podpory z fondů stanovených v každém 
rozhodnutí o schválení plánu na podporu 
oživení a odolnosti mělo přispět k 
prosazování cílů v oblasti klimatu a 
životního prostředí. Kromě toho by se z 
facility měly financovat pouze projekty, 
které dodržují zásadu „významně 
nepoškozovat“  stanovenou v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2020/852  [nařízení o taxonomii EU]2a. 
__________________

2a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 
22.6.2020, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro (11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
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Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 50 % svých 
zdrojů k začleňování opatření v oblasti 
klimatu a environmentální udržitelnosti a k 
dosažení celkového cíle 50 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu a dalších cílů v oblasti životního 
prostředí v souladu s taxonomií EU a se 
zásadou „významně nepoškozovat“.

Z facility by měly být financovány pouze 
projekty, které dodržují zásadu „významně 
nepoškozovat“. Tato zásada by měla být 
uplatněna u všech výdajů z facility na 
podporu oživení a odolnosti 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci, přičemž by měl být řádně 
zohledněn čl. 2 odst. 17 nařízení EU 
2019/2088 o zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností v odvětví 
finančních služeb a, u otázek spojených s 
životním prostředím, článek 17 nařízení 
(EU) 2020/852 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic (nařízení 
EU o taxonomii), aby byla zajištěna 
soudržnost mezi výdajovými prioritami 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
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environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 30 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Z facility 
by měly být financovány pouze projekty, 
které dodržují zásadu „významně 
nepoškozovat“. Tato zásada by měla být 
uplatněna u všech výdajů z facility na 
podporu oživení a odolnosti 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci, přičemž by měl být řádně 
zohledněn čl. 2 odst. 17 nařízení EU 
2019/2088 o zveřejňování informací 
souvisejících s udržitelností v odvětví 
finančních služeb a, u otázek spojených s 
životním prostředím, článek 17 nařízení 
(EU) 2020/852 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic (nařízení 
EU o taxonomii), aby byla zajištěna 
soudržnost mezi výdajovými prioritami 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením alespoň 50 
% svých zdrojů k začleňování opatření v 
oblasti klimatu a environmentální 
udržitelnosti a k dosažení celkového cíle 
alespoň 30 % výdajů z rozpočtu EU na 
podporu cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí. Taxonomie EU by 
měla být využívána ke sledování 
provádění těchto zastřešujících cílů. 
Facilita by měla podporovat pouze 
činnosti, které významně nepoškozují 
jeden nebo více cílů v oblasti životního 
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prostředí uvedených v článku 9 nařízení 
(EU) 2020/852, v souladu s ustanoveními 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, a 
činnosti, které jsou uskutečňovány v 
souladu s „minimálními zárukami“ podle 
článku 18 nařízení (EU) 2020/852.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 50 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu a 
životního prostředí. Přínos facility k 
dosažení klimatického cíle bude sledován 
prostřednictvím unijního systému pro 
sledování klimatu, který vyvine Komise ve 
spolupráci s potenciálními prováděcími 
partnery, přičemž se náležitě využijí 
kritéria stanovená v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic (nařízení o taxonomii EU)1a pro 
určení toho, zda je určitá hospodářská 
činnost environmentálně udržitelná.

__________________

1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 
2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení 
(EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 
22.6.2020, s. 2020).

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu 
a environmentální udržitelnosti 
a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu 
a environmentální udržitelnosti 
a k dosažení celkového cíle 25 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Metoda, kterou Komise 
v současné době používá, se zaměřuje na 
podíl výdajů na cíle v oblasti klimatu bez 
ohledu na to, zda je změna klimatu 
deklarovaným cílem výdajů; tento přístup 
se liší od doporučení OECD pro sledování 
výdajů na rozvojovou spolupráci. Pojem 
„výdaje v oblasti klimatu“ by proto měl 
být jasně definován.

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu a dalších 
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na podporu cílů v oblasti klimatu. environmentálních cílů v souladu s 
taxonomií EU a se zásadou „významně 
nepoškozovat“. Změna klimatu a 
zhoršování stavu životního prostředí 
neúměrně postihují ženy, avšak v oblasti 
rozhodování o politikách zmírňování 
změny klimatu jsou ženy nedostatečně 
zastoupeny. Musíme zajistit, aby ženy a 
další zranitelné skupiny byly zahrnuty do 
všech úrovní rozhodování na vnitrostátní 
úrovni i na úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením k 
začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 40 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu a 
současně k ochraně a posílení postavení 
pracovníků, kteří by mohli nést následky 
transformace výroby, a to zejména 
prováděním evropského pilíře sociálních 
práv a prosazováním zásady kolektivního 
vyjednávání. Facilita by měla financovat 
pouze projekty, které jsou v souladu se 
zásadou „významně nepoškozovat“ 
uvedenou v nařízení (EU) 2019/2088.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k upřednostňování opatření v oblasti 
klimatu a environmentální udržitelnosti a k 
dosažení celkového cíle 50 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Facilita by neměla být použita k 
financování odvětví fosilních paliv, které 
má být postupně utlumováno, a měla by se 
řídit zásadou „významně nepoškozovat“. 
Tyto cíle by měly být mimoto plněny při 
současném zajištění ochrany pracovníků, 
kteří mohou nést následky transformace 
výroby, a to zejména prováděním 
evropského pilíře sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti. Vyčlení 
proto 37 % svých finančních prostředků 
na klimatické výdaje za účelem dosažení 
celkového cíle 30 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu a přispěje 
k horizontálnímu cíli 10 % výdajů na 
zachování biologické rozmanitosti. 
Obecně by mělo platit, že veškeré výdaje 
EU by měly být v souladu s cíli Pařížské 
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dohody a Zelené dohody pro Evropu.
Or. en

Odůvodnění

V usnesení 2020/2732 (RSP) vyzýval EP k závaznému 30% cíli v oblasti klimatu a 10% cíli v 
oblasti biologické rozmanitosti. EP by tedy v rámci facility měl nyní logicky žádat o výdaje na 
klima ve výši přesahující 37 % (v souladu s hodnocením Komise uvedeným v dokumentu č. 84 
o začleňování oblasti klimatu ze dne 27. srpna 2020), aby bylo možné dosáhnout 30% cíle v 
oblasti klimatu, jak rozhodla Evropská rada pro VFF+NGEU, a 10% výdajů na zachování 
biologické rozmanitosti. Tento přístup počítá s dvojím započítáváním: dosažení cíle v oblasti 
biologické rozmanitosti může být usnadněno výdaji souvisejícími s klimatem.

Pozměňovací návrh 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské 
dohody, cílů udržitelného rozvoje OSN a 
cíle dosáhnout klimatické neutrality do 
roku 2050 přispěje facilita zřízená tímto 
nařízením k začleňování opatření v oblasti 
klimatu a environmentální udržitelnosti a k 
dosažení celkového cíle 30 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu a životního prostředí.

 Facilita by měla podporovat aktivity, 
které plně dodržují standardy v oblasti 
klimatu a životního prostředí a priority 
Unie a zásadu „významně nepoškozovat“.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Mauri Pekkarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k upřednostňování opatření v oblasti 
klimatu a environmentální udržitelnosti a k 
dosažení celkového cíle 30 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. V souladu s tím nesmí více než 
jedna třetina finančního příspěvku 
poskytnutého z facility směřovat na 
investice založené na použití fosilních 
materiálů.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 30 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu a 
životního prostředí. Facilita by měla 
financovat pouze projekty, které jsou v 
souladu se zásadou „významně 
nepoškozovat“ a čl. 10 odst. 2 nařízení 
(EU) 2020/852.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Victor Negrescu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Pro 
řešení tohoto problému jsou v zemích EU 
se slabším systémem financování 
zapotřebí zvláštní opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením k 
začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu a 
zajištění kladného přijetí veřejností, ale i k 
řešení sociálních a hospodářských 
aspektů tohoto procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské 
dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN 
přispěje facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k 
dosažení celkového cíle 25 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu.

(11) Facilita zřízená tímto nařízením 
musí přezkoumáním prognóz Zelené 
dohody pro Evropu za účelem dosažení 
strategie růstu EU přispět k 
hospodářskému oživení po krizi 
způsobené pandemií COVID-19, přičemž 
prioritními cíli budou průmyslový růst, 
hospodářský rozvoj a tvorba pracovních 
míst. 

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu a cílům strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti jakožto evropským 
strategiím udržitelného růstu a k realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN přispěje facilita zřízená tímto 
nařízením k začleňování opatření v oblasti 
klimatu a environmentální udržitelnosti a k 
dosažení celkového cíle 30 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k 
dosažení celkového cíle 25 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu.

(11) Pocit naléhavosti pramenící z krize 
COVID-19 vyžaduje, aby Unie odložila 
Zelenou dohodu pro Evropu a realizaci 
závazků Unie za účelem provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN, dokud nebude vyřešena 
zdravotní krize a virus nebude vyhuben. 
Příslušná opatření by měla být 
identifikována během přípravy 
a provádění nástroje a přehodnocována v 
rámci příslušných hodnocení a přezkumů.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením k 
začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 50 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Hlavními zásadami pro využívání 
facility na podporu oživení a odolnosti by 
měly být konkurenceschopnost a 
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transparentnost, protože posílení 
konkurenceschopnosti je jedním z 
nejdůležitějších faktorů růstu. Zásadní je 
podpora začínajících podniků a malých a 
středních podniků, neboť tyto podniky 
hrají zásadní roli v ekologické a digitální 
transformaci a jsou hybnou silou 
inovativních řešení a rozvoje klíčových 
technologií potřebných při přechodu na 
nízkouhlíkovou společnost. 
Transparentnost navíc zajistí nezbytné 
monitorování a ochranu přidělených 
finančních prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Navrhované propojení mezi cíli 
EU na vysoké úrovni by mohlo být v praxi 
dále posíleno, například prostřednictvím 
povinných společných ukazatelů, jak 
navrhuje Účetní dvůr. To by snížilo riziko 
nedostatečného propojení mezi milníky a 
cíli stanovenými v jednotlivých plánech na 
podporu oživení a odolnosti a obecnějšími 
cíli na úrovni facility na podporu oživení 
a odolnosti nebo i na úrovni EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Vzhledem k evropské strategii pro 
rovnost žen a mužů 2020–2025 a k 
realizaci závazků Unie za účelem 
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provádění cílů udržitelného rozvoje OSN, 
zejména cíle č. 5, přispěje facilita zřízená 
tímto nařízením k prosazování rovnosti 
žen a mužů, k zásadě začleňování 
genderového hlediska a k odstranění 
genderové diskriminace a nerovností mezi 
ženami a muži.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Další pozornost by měla být 
věnována specifikům ostrovů, ostrovních 
oblastí a nejvzdálenějších regionů, kde 
zeměpisné a sociálně-ekonomické 
charakteristiky mohou vyžadovat odlišný 
přístup k podpoře procesu přechodu ke 
klimatické neutralitě a zohlednění výchozí 
pozice každého členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Jelikož se jedná o odvětví 
produkující více než 25 % unijních emisí 
CO2, měly by být upřednostněny investice 
na podporu dekarbonizace dopravy v 
souladu se stávajícími doporučeními pro 
jednotlivé země v rámci procesu 
evropského semestru a s vnitrostátními 
plány na podporu oživení a odolnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Metodika pro stanovení výdajů na 
cíle v oblasti životního prostředí, včetně 
opatření v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti, by měla být vyvinuta za 
použití vhodných kritérií stanovených 
rámcem EU pro usnadnění udržitelných 
investic (taxonomie EU).

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) S přihlédnutím k evropskému pilíři 
sociálních práv jako evropské sociální 
strategii, která zajistí, aby přechod ke 
klimatické neutralitě, digitalizace a 
demografické změny i zotavení z 
pandemie COVID-19 byly sociálně 
vyvážené a spravedlivé, přispěje facilita 
zřízená tímto nařízením k provádění jeho 
20 zásad a k dosažení cílů a milníků 
sociálního pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 c (nový)



PE655.953v01-00 92/307 AM\1211941CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Alespoň 30% plánů na podporu 
oživení a odolnosti by mělo být zaměřeno 
na investice spojené s plněním cílů 
evropského pilíře sociálních práv. Žádná z 
reforem a investic podporovaných 
facilitou na podporu oživení a odolnosti 
by neměla být v rozporu s prováděním 
evropského pilíře sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11d) Alespoň 2 % plánů na podporu 
oživení a odolnosti by měly přispívat na 
obnovu kulturních a kreativních odvětví, 
a to podle jejich konkrétních potřeb. 

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky. Vzhledem k tomu, že 
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naší ekonomiky. pandemie COVID-19 zdůraznila význam 
oceňování poskytování péče, je třeba klást 
zvláštní důraz na investice do pečovatelské 
infrastruktury a zařízení, a to nejen ve 
zdravotnictví, ale také v kontextu péče o 
děti, péče o osoby se zdravotním 
postižením a péče o starší osoby. 

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky. Nové generaci digitálních 
technologií by však měla být v souladu se 
zásadou předběžné opatrnosti věnována 
zvláštní pozornost, aby byla zajištěna 
dostatečně vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto 
celkových cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy 

(12) Náležitá pozornost by měla být 
věnována dopadu vnitrostátních plánů 
předložených podle tohoto nařízení na 
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a provádění facility a budou znovu 
posuzována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumných postupů. 
Náležitá pozornost by rovněž měla být 
věnována dopadu vnitrostátních plánů 
předložených podle tohoto nařízení na 
podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou 
hrát přednostní úlohu při obnově a 
modernizaci naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu zelené a digitální 
transformace a sociální a územní 
soudržnosti, a to zohledňováním pokroků, 
jichž bylo podle sociálního srovnávacího 
přehledu a dalších příslušných ukazatelů 
vzestupné konvergence dosaženo v 
sociální oblasti. Všechny tyto cíle musí být 
považovány za rovnocenné a budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky. Současně by měla být 
věnována zvláštní pozornost ochraně 
pracovníků, kteří mohou v důsledku 
těchto transformací čelit negativním 
dopadům.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou 
hrát přednostní úlohu při obnově a 
modernizaci naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována pokrokům, jichž bylo 
podle sociálního srovnávacího přehledu a 
dalších příslušných ukazatelů vzestupné 
konvergence dosaženo v sociální oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
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Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace, včetně podpory digitálního 
vzdělávání a digitálních dovedností a 
schopností. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou 
hrát přednostní úlohu při obnově a 
modernizaci naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by měla být 
věnována dopadu na hospodářský růst a 
vytváření pracovních míst. Obě 
transformace budou hrát přednostní úlohu 
při obnově a modernizaci naší ekonomiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace a rozvoji znalostní 
ekonomiky. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace a reakci na demografické 
výzvy. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto 
celkových cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy 
a provádění facility a budou znovu 
posuzována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumných postupů. 
Náležitá pozornost by rovněž měla být 
věnována dopadu vnitrostátních plánů 
předložených podle tohoto nařízení na 
podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou 
hrát přednostní úlohu při obnově a 
modernizaci naší ekonomiky.

(12) Za tímto účelem budou členské 
státy vyzvány k předložení vnitrostátních 
plánů na podporu oživení a odolnosti, 
které by měly obsahovat investiční a 
reformní opatření na období čtyř let na 
podporu evropských prioritních oblastí 
politiky a které by měly být v souladu s cíli 
politiky Unie. Finanční příspěvky na tyto 
plány a opatření v nich obsažené mohou 
být nevratné nebo založené na úvěrech. 
Na všechna opatření podporovaná 
facilitou by se měly vztahovat horizontální 
požadavky, a to bez ohledu na povahu 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou 
hrát přednostní úlohu při obnově a 
modernizaci naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na rozpočtovou situaci dotčeného 
členského státu a na jeho státní dluh.  
Obě tyto skutečnosti budou mít přednostní 
úlohu při obnově a ekonomiky členských 
států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 276
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené transformace a 
transformace v oblasti péče, nýbrž i 
digitální transformace. Obě transformace 
budou hrát přednostní úlohu při obnově a 
modernizaci naší ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
zásadní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vzhledem k tomu, že financování 
facility na podporu oživení a odolnosti 
podle nařízení [o nástroji Evropské unie 
na podporu oživení] je podporováno 
společným rozpočtem EU, je nezbytné 
zajistit, aby byly finanční prostředky 
vynakládány v souladu se společnými 
evropskými politickými prioritami. Za 
tímto účelem se nejméně 75 % nevratné 
části maximálního národního finančního 
příspěvku přiděleného každému 
členskému státu v rámci facility, měřeno 
na základě celkových nákladů, věnuje na 
reformy a investice v návaznosti na tři 
evropské prioritní oblasti politiky:
- zelená transformace na podporu cílů 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí;
- otevřená digitální transformace, včetně 
agendy v oblasti digitálních dovedností;
- a zvýšení sociální, ekonomické a 
institucionální odolnosti.
Aby se zohlednily rozdíly mezi členskými 
státy, pokud jde o investiční a reformní 
potřeby, musí být podíl vyhrazený na 
každou z těchto tří priorit flexibilní, 
přičemž minimální podíl pro každou ze tří 
priorit by měl činit 20 % výdajů, měřeno 
na základě celkových nákladů. Aby se 
usnadnilo úsilí o sestavování 
vnitrostátních plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které budou v souladu s těmito 
evropskými prioritními oblastmi, je 
přílohou tohoto nařízení nezávazný 
orientační návod na reformy a investice 
pro každou z těchto priorit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Rozsah uplatňování facility by se 
měl vztahovat na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální 
a územní soudržností, se zelenou a 
digitální transformací, zdravím, 
hospodářskou soutěží, podnikáním, 
odolností, produktivitou, stabilitou 
finančních systémů, kulturou, s oblastí 
vzdělávání a dovednostmi, politikou 
zaměřenou na děti a mládež, výzkumem 
a inovacemi, s inteligentním 
a udržitelným růstem podporujícím 
začlenění, se systémy veřejného 
zdravotnictví, s opatřeními zavedenými 
v souladu s evropským pilířem sociálních 
práv, jako je sociální ochrana, s 
kvalitními pracovními místy a investicemi, 
rovností žen a mužů, začleňováním osob 
se zdravotním postižením do společnosti, 
sociálním dialogem a posilováním 
demokratických systémů, včetně účinných 
a nezávislých soudních systémů a 
plurality a svobody médií.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je důležité, aby plány na podporu 
oživení a odolnosti vykazovaly soudržnost 
při provádění environmentální, sociální a 
správní udržitelnosti a aby byly v souladu 
s prioritami EU, jako je Zelená dohoda 
pro Evropu a evropský pilíř sociálních 
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práv, a s investičním plánem pro 
udržitelnou Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí o 
návrzích plánů na podporu oživení a 
odolnosti a pozastavit platby z této facility 
v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 282
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 

vypouští se
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a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí o 
návrzích plánů na podporu oživení a 
odolnosti a pozastavit platby z této facility 
v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí o 
návrzích plánů na podporu oživení a 
odolnosti a pozastavit platby z této facility 
v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí o 
návrzích plánů na podporu oživení a 
odolnosti a pozastavit platby z této facility 
v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí o 
návrzích plánů na podporu oživení a 
odolnosti a pozastavit platby z této facility 

vypouští se
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v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí o 
návrzích plánů na podporu oživení a 
odolnosti a pozastavit platby z této facility 
v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Komisi svěřena pravomoc prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci pozastavit 
lhůtu k přijetí rozhodnutí o návrzích plánů 
na podporu oživení a odolnosti a pozastavit 
platby z této facility, pokud Rada 
v souladu s čl. 126 odst. 8 nebo čl. 126 
odst. 11 SFEU rozhodne, že členský stát 
nepřijal účinná opatření k nápravě svého 
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ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

nadměrného schodku; pokud Rada 
v rámci téhož postupu při nerovnováze 
přijme dvě po sobě jdoucí doporučení 
podle čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 
s odůvodněním, že členský stát předložil 
nedostačující plán nápravných opatření; 
pokud Rada v rámci téhož postupu při 
nerovnováze přijme dvě po sobě jdoucí 
doporučení podle čl. 10 odst. 4 nařízení 
(EU) č. 1176/2011, v nichž konstatuje, že 
členský stát neplní požadavky, jelikož 
nepřijal doporučená nápravná opatření; 
pokud Komise dospěje k závěru, že 
členský stát nepřijal opatření podle 
nařízení Rady (ES) č. 332/2002, 
a v důsledku toho rozhodne, že nepovolí 
vyplacení finanční pomoci udělené 
tomuto členskému státu; pokud Rada 
rozhodne, že členský stát neplní 
makroekonomický ozdravný program 
uvedený v článku 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 nebo 
opatření požadovaná v rozhodnutí Rady 
přijatém v souladu s čl. 136 odst. 1 SFEU. 
Komisi by rovněž měla být svěřena 
pravomoc zrušit tato pozastavení ve vztahu 
ke stejným příslušným případům 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění a rovněž 
dodržování zásady právního státu 
a demokracie a základních práv, měla by 
být Radě a Evropskému parlamentu 
svěřena pravomoc na návrh Komise 



PE655.953v01-00 108/307 AM\1211941CS.docx

CS

a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí. Pravomoc zrušit 
tato pozastavení prostřednictvím 
prováděcích aktů na návrh Komise ve 
vztahu ke stejným příslušným případům by 
měla být rovněž svěřena Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 291
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti, pozastavit platby z této facility 
a vymáhat zpět již vyplacené částky 
v případě významného neplnění požadavků 
v souvislosti s příslušnými případy 
týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických a rozpočtových záležitostí, 
s cílem zajistit jednotné podmínky 
provádění, měla by být Radě svěřena 
pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
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o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility a požadovat je zpět v případě 
významného neplnění požadavků 
v souvislosti s příslušnými případy 
týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci pozastavit lhůtu k přijetí 
rozhodnutí o návrzích plánů na podporu 
oživení a odolnosti a pozastavit platby 
z této facility v případě významného 
neplnění požadavků v souvislosti 
s příslušnými případy týkajícími se postupu 
správy ekonomických záležitostí 
stanoveného v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) XXX/XX 
[nařízení o společných ustanoveních] (…). 
Pravomoc zrušit tato pozastavení 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Aby se usnadnilo provádění 
politických priorit a bylo možné 
dosáhnout plného potenciálu oživení, je 
třeba rámec pro správu ekonomických 
záležitostí a proces evropského semestru 
přizpůsobit tak, aby reagovaly na slabiny, 
které odhalila současná krize, a byly 
připraveny na budoucí výzvy. S ohledem 
na iniciativy, které Komise zahájila v roce 
2019 a 2020, musí nový rámec účinně 
řešit makroekonomické a 
socioekonomické nerovnosti, zajistit 
demokratickou odpovědnost při přijímání 
rozhodnutí v oblasti správy ekonomických 
záležitostí, umožnit provádění Zelené 
dohody jakožto nové strategie Unie pro 
růst, aby bylo hospodářství EU udržitelné 
a transformace byla spravedlivá 
a inkluzivní pro všechny, a využít nových 
příležitostí digitálního věku.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Aby se usnadnilo provádění 
politických priorit a bylo možné 
dosáhnout plného potenciálu oživení, je 
třeba rámec pro správu ekonomických 
záležitostí přizpůsobit tak, aby reagoval na 
slabiny, které odhalila současná krize, 
a byl připraven na budoucí výzvy. Nový 
rámec musí účinně řešit 
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makroekonomické a socioekonomické 
nerovnosti, zajistit demokratickou 
odpovědnost při přijímání rozhodnutí 
v oblasti správy ekonomických záležitostí, 
umožnit provádění Zelené dohody jakožto 
nové strategie Unie pro růst, aby bylo 
hospodářství EU udržitelné a 
transformace byla spravedlivá 
a inkluzivní pro všechny, a využít nových 
příležitostí digitálního věku.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Facilita by rovněž měla být 
nástrojem na ochranu rozpočtu Unie 
v případě všeobecných nedostatků 
v oblasti právního státu. V takovém 
případě by Komise měla prostřednictvím 
prováděcího aktu přijmout rozhodnutí 
o přerušení lhůty k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti nebo o pozastavení plateb 
z této facility v souladu s nařízením  
[.../....] o ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků v oblasti 
právního státu v členských státech. Ke 
zrušení pozastavení lhůty nebo plateb by 
rovněž mělo dojít na základě rozhodnutí 
Komise přijatého prostřednictvím 
prováděcího aktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Aby se zajistilo udržitelné a odolné 
oživení v celé Unii a aby se usnadnilo 
provádění hospodářské podpory v souladu 
s cílem Zelené dohody pro Evropu, bude 
tento nástroj přispívat k celkovému cíli 
vyčlenit 50 % VFR na opatření v oblasti 
klimatu; konkrétní cíle fondu v oblasti 
začleňování klimatických opatření je třeba 
stanovit v příslušných právních 
předpisech.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Rada by měla poskytnout řešení 
možných problémů spojených se snahou 
o zisk, jako jsou průtahy, kdy členské státy 
zablokují reformy do té doby, než budou 
z rozpočtového nástroje splněny jejich 
požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Evropský semestr se jako rámec 
pro koordinaci politik v rámci společného 
cyklu dohledu přeorientuje na rámec, 
který koordinuje politiky udržitelného 
rozvoje a který by umožnil koordinaci 
opatření na podporu oživení vymezených 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
evropského pilíře sociálních práv a cílů 
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udržitelného rozvoje OSN. Prioritně se 
usiluje o větší odpovědnost za proces 
evropského semestru větším zapojením 
všech příslušných zúčastněných stran na 
vnitrostátní úrovni. Za tímto účelem bude 
Pakt o stabilitě a růstu revidován 
a přizpůsoben Paktu o udržitelném 
rozvoji, který usnadní provádění potřeb 
v oblasti oživení a investic potřebných pro 
politické priority EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Je nezbytné, aby oprávněné zájmy 
konečných příjemců a subjektů, které 
mají prospěch z facility, byly řádně 
chráněny před pozastavením plateb 
v případě všeobecných nedostatků 
v oblasti právního státu. V takovém 
případě by Komise měla převzít 
odpovědnost za řízení facility. Podobný 
nástroj na ochranu rozpočtu EU v případě 
všeobecných nedostatků v oblasti 
právního státu v rámci facility by měl být 
v souladu s jakýmkoli jiným nástrojem 
sledujícím stejný cíl v jiných právních 
předpisech EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora vzestupné hospodářské, sociální 
a územní konvergence a soudržnosti, 
zmírňování sociálních a ekonomických 
dopadů krize COVID-19 a pomoc při 
plnění hlavních cílů Unie, jako jsou 
Zelená dohoda pro Evropu, Pařížská 
dohoda, cíle OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje, digitální transformace, strategie 
pro rovnost žen a mužů a evropský pilíř 
sociálních práv. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy nejpozději do roku 2050, 
aby se tak obnovil udržitelný růstový 
potenciál Unie po krizi COVID-19, posílila 
tvorba kvalitních pracovních míst, řešila 
chudobu pracujících a podporoval 
spravedlivý, inkluzivní a udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, a pomoc při plnění cílů 
unijních politik, cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a evropského pilíře 
sociálních práv. Za tímto účelem musí 
podporovat oblasti evropských politických 
priorit, zejména podporou spravedlivé 
a inkluzivní transformace na 
environmentálně udržitelné oběhové 
hospodářství účinně využívající energii 
a zdroje, klimatického cíle Unie do roku 
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pracovních míst a podpořil udržitelný růst. 2030, otevřeného programu digitální 
transformace a dovedností a zlepšováním 
sociální, ekonomické a institucionální 
odolnosti, připravenosti na krize 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňováním sociálních a hospodářských 
dopadů krize, čímž se posílí vytváření 
pracovních míst a udržitelný růstový 
potenciál hospodářství Unie v období po 
krizi, posílí tvorba pracovních míst a 
podpoří udržitelný a genderově vyvážený 
udržitelný růst. 

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v zájmu harmoničtějšího 
rozvoje všech členských států se zvláštním 
zaměřením na venkovské, horské, 
nejvzdálenější a ostrovní regiony 
a regiony, které jsou závažně a trvale 
znevýhodněny přírodními nebo 
demografickými podmínkami. Za tímto 
účelem by měla přispívat ke zlepšení 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních, hospodářských 
a demografických dopadů krize a 
k podpoře udržitelné zelené, digitální 
a demografické transformace s cílem 
dosáhnout klimaticky neutrální Evropy do 
roku 2050, aby se tak obnovil růstový 
potenciál unijních ekonomik po krizi, 
zejména v nejvíce zasažených odvětvích, 
jako je zdravotnictví, kultura, cestovní 
ruch, kreativní a sportovní odvětví, 
posílila tvorba kvalitních pracovních míst 
a podpořil udržitelný, inkluzivní, 
dlouhodobý hospodářský růst.

Or. en
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Pozměňovací návrh 304
Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050 s ohledem 
na stávající rozdíly v hospodářském 
rozvoji jednotlivých regionů a členských 
států, aby se tak obnovil růstový potenciál 
a dlouhodobá konkurenceschopnost 
unijních ekonomik po krizi, posílila 
tvorba pracovních míst, prohlubování 
dovedností a změny kvalifikace 
pracovníků, aby se tak obnovil růstový 
potenciál unijních ekonomik po krizi, 
posílila tvorba pracovních míst a podpořil 
udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Agnès Evren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 

(14) Obecným cílem facility by mělo být 
zajištění hospodářské prosperity Unie, 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a pomoc při plnění cílů 
unijních politik, cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje, evropského pilíře 
sociálních práv a Pařížské dohody 
a posílení a prohloubení jednotného trhu. 
Za tímto účelem by měla přispívat ke 
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obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

zlepšení odolnosti a přizpůsobivosti 
členských států, zmírňování sociálních 
a hospodářských dopadů krize a k podpoře 
zelené a digitální transformace s cílem 
dosáhnout klimaticky neutrální Evropy do 
roku 2050, aby se tak obnovil růstový 
potenciál unijních ekonomik po krizi, 
posílila tvorba pracovních míst a podpořil 
udržitelný růst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 306
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst. 
Pro dosažení těchto cílů bude zásadní 
úloha expanzivní orientace fiskální 
politiky; členské státy by měly podporovat 
fiskální konsolidaci prostřednictvím 
inkluzivního růstu, a tak překonat 
hospodářský útlum.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout 
klimaticky neutrální Evropy do roku 
2050, aby se tak obnovil růstový potenciál 
unijních ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora růstu, hospodářského rozvoje, 
ochrany pracovních míst a zaměstnanosti 
a hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zvýšení výroby 
a zaměstnanosti, zejména v nejvíce 
zasažených odvětvích, jako je cestovní 
ruch a potravinářství, rozvoj 
infrastruktury a dopravy, aby se tak 
obnovil růstový potenciál ekonomik 
členských států po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst. 
Na obnovu růstového potenciálu budou 
zaměřena rovněž opatření k řešení obtížné 
demografické situace různých členských 
států, která brání dlouhodobému růstu 
v důsledku snižující se pracovní síly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 309
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a environmentální 
transformace v souladu s taxonomií EU, 
aniž by se financovaly činnosti, které 
významně poškozují životní prostředí. Za 
tímto účelem by měla přispívat ke zlepšení 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální a oběhové Evropy do roku 2030, 
popř. nejpozději do roku 2050, aby se tak 
obnovil zelený růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize, prosazování rovnosti žen 
a mužů a k podpoře zelené a digitální 
transformace i přechodu na odolné odvětví 
pečovatelských služeb s cílem dosáhnout 
klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 
a genderově vyvážené společnosti, aby se 
tak obnovil růstový potenciál unijních 
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ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst zohledňujících genderové 
hledisko a podpořil udržitelný a inkluzivní 
růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst. 
Zvláštní pozornost a podpora bude 
věnována zemím, které mají potíže při 
dosahování cílů v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
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neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil zrychlený rozvoj činností, které 
jsou v souladu s Pařížskou dohodou 
o klimatu, a omezily činnosti, které s ní 
v souladu nejsou, v rámci unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst, konkurenceschopnost, 
pracovní místa a růst, podpořila 
udržitelná mobilita a podnítily investice do 
železniční dopravy a infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
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a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst. 
Podporovaná opatření by měla mít jasnou 
evropskou přidanou hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené 
a digitální transformace s cílem 
dosáhnout klimaticky neutrální Evropy do 
roku 2050, aby se tak obnovil růstový 
potenciál unijních ekonomik po krizi, 
posílila tvorba pracovních míst a podpořil 
udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti při plném dodržování 
suverenity členských států. Za tímto 
účelem by měla přispívat ke zlepšení 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států 
a zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize, aby se tak obnovil růstový 
potenciál ekonomik členských států po 
krizi, posílila tvorba pracovních míst 
a podpořil udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
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a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst, fungování jednotného 
trhu a podpořil udržitelný a inkluzivní 
růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst, zvýšily investice 
v relevantních odvětvích a podpořil 
udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a odstraňování rozdílů 
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přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

v úrovni rozvoje infrastruktury. Za tímto 
účelem by měla přispívat ke zlepšení 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst, zvýšily investice 
v klíčových odvětvích a podpořil udržitelný 
růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
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přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál a dlouhodobá 
konkurenceschopnost unijních ekonomik 
po krizi, posílila tvorba pracovních míst 
a podpořil udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílily veřejné služby, 
tvorba pracovních míst a podpořil 
udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Alfred Sant

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být (14) Obecným cílem facility by měla být 
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podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

podpora vzestupné hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti. Za tímto účelem by 
měla přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Zdroje facility, která je součástí 
nástroje na podporu oživení (Next 
Generation EU), by měl doplňovat jasný 
a důvěryhodný splátkový plán. Splátky by 
měly být prováděny prostřednictvím 
dodatečných vlastních zdrojů, které by 
měly být zavedeny v průběhu příštího 
VFR.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby se maximalizoval cíl 
adicionality facility, a tím se zvýšila její 
evropská přidaná hodnota, měla by být 
způsobilá opatření zahájená počínaje 
dnem 1. února 2020, která souvisejí se 
zmírňováním hospodářských a sociálních 
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dopadů krize COVID-19.
Or. en

Pozměňovací návrh 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Facilita na podporu oživení 
a odolnosti nabízí způsob, jak 
modernizovat rozpočet EU 
prostřednictvím investic do inovativních 
projektů, které přinášejí nové příležitosti 
pro budoucí generace.

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v plánech na podporu oživení 
a odolnosti. Uvedený specifický cíl by měl 
být plněn v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

(15) Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
zaměřených na transformaci, které jsou 
stanoveny v plánech na podporu oživení 
a odolnosti a v plánech transformace v 
oblasti klimatu. Uvedený specifický cíl by 
měl být plněn v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy, orgány pro 
životní prostředí a vědeckou obcí.

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v plánech na podporu oživení 
a odolnosti. Uvedený specifický cíl by měl 
být plněn v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

(15) Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem 
a rozpočtových, ziskových 
a důvěryhodných investic stanovených 
v plánech na podporu oživení a odolnosti. 
Uvedený specifický cíl by měl být plněn 
v úzké spolupráci s dotčenými členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v plánech na podporu oživení 
a odolnosti. Uvedený specifický cíl by měl 
být plněn v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

(15) Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout finanční podporu pro 
dosažení jasných milníků a cílů reforem 
podporujících růst a udržitelných investic 
stanovených v plánech na podporu oživení 
a odolnosti. Uvedený specifický cíl by měl 
být plněn v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Facilita by neměla podporovat 
projekty, které jsou součástí strategických 
investičních plánů třetích zemí, ani 
pravidelné vnitrostátní rozpočtové výdaje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 330
Mauri Pekkarinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Je důležité, aby finanční podpora 
z facility byla poskytována takovým 
způsobem, aby se zajistily rovné podmínky 
na jednotném trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Aby se zachovala integrita 
jednotného trhu a podpořilo její 
prohlubování, měla by facilita 
upřednostňovat projekty podporující tyto 
cíle. Navíc by facilita neměla podporovat 
projekty, které poškozují jednotný trh jako 
celek.

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
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a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při 
plném respektování priorit Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí.

a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. Plány na 
podporu oživení a odolnosti by navíc měly 
být v souladu se zásadou vytváření 
evropské přidané hodnoty a zásadou 
adicionality. V zájmu posílení opatření, 
která spadají do priorit Zelené dohody pro 
Evropu, Digitální agendy, strategie 
průmyslové politiky a strategie pro malé 
a střední podniky, agendy dovedností pro 
Evropu, záruky pro děti a záruky pro 
mladé lidi, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro šest 
oblastí politik stanovených v tomto 
nařízení. Všechny podporované činnosti 
by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Nejméně 37 % 
plánů na podporu oživení a odolnosti by 
mělo být věnováno na začleňování 
opatření v oblasti klimatu, přičemž 
nejméně 20 % plánu by mělo přispívat 
k pilíři ekologické transformace. Nejméně 
20 % každého plánu přispěje k investicím 
do digitálních technologií, infrastruktury 
a procesů investujících do digitálních 
technologií, infrastruktury a procesů 
a nejméně 20 % částky z každého plánu 
přispěje k odstranění rizika dlouhodobého 
poškození vyhlídek mladých lidí na 
pracovním trhu a na jejich celkově dobré 
životní podmínky, a to za pomoci 
komplexních řešení v oblasti zaměstnání, 
vzdělávání a získávání dovedností, která 
budou zaměřena na mladé lidi. Plány na 
podporu oživení a odolnosti by měly být 
v souladu se strategií EU pro rovnost žen 
a mužů na období 2020–2025. Plány na 
podporu oživení a odolnosti musí být 
v souladu s povinností dodržovat 
a prosazovat hodnoty zakotvené v článku 
2 Smlouvy o EU. Plány na podporu 
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oživení a odolnosti přispívají ke sbližování 
a odstraňování regionálních rozdílů a 
v tomto smyslu jsou zvláště podporovány 
celoevropské projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci. Opatření 
by měla umožnit rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s evropskými prioritními politickými 
oblastmi, závazky Unie podle Pařížské 
dohody a měl by zohledňovat příslušné 
výzvy a priority jednotlivých zemí 
stanovené v kontextu evropského semestru 
2020, národní programy reforem, národní 
energetické a klimatické plány, plány 
spravedlivé transformace a dohody o 
partnerství a operační programy přijaté v 
rámci fondů Unie. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Podle článku 33 nařízení 
(EU) 2018/1999 by facilita mohla být 
použita rovněž na podporu opatření 
v rámci mechanismu Unie pro 
financování energie z obnovitelných 
zdrojů. Všechny podporované činnosti by 
měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí, měly by splňovat 
zásadu „významně nepoškozovat“ 
stanovenou v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 
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18. června 2020 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic a o změně 
nařízení (EU) 2019/2088 [nařízení 
o taxonomii EU] a měly by být v souladu 
s předpisy Unie o ochraně údajů. Facilita 
by neměla být využívána na podporu 
činností uvedených v seznamu 
vyloučených investic uvedeném v tomto 
nařízení. Dále by mělo být alespoň 50 % 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
zaměřeno na začleňování opatření v 
oblasti klimatu a dalších cílů v oblasti 
životního prostředí a udržitelnosti, 
zejména pokud jde o zachování biologické 
rozmanitosti. Taxonomie EU by měla být 
využívána ke sledování provádění těchto 
zastřešujících cílů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci. Opatření 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu s 
příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru a s národními 
programy reforem.
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by měla umožnit rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného, náležitého, účinného 
a účelného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. Plány na 
podporu oživení a odolnosti by navíc měly 
být v souladu se zásadou vytváření 
evropské přidané hodnoty. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu, Digitální 
agendy, strategie průmyslové politiky 
a strategie pro malé a střední podniky, 
agendy dovedností pro Evropu, záruky pro 
děti a záruky pro mladé lidi, by měl plán 
rovněž stanovit opatření, která jsou 
relevantní pro šest oblastí politik 
stanovených v tomto nařízení. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
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vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí. Nejméně 30 % plánů na 
podporu oživení a odolnosti by mělo být 
věnováno na podporu environmentálních 
cílů podle článku 9 a činností podle čl. 10 
odst. 1, článků 11, 12, 13, 14 a 15 nařízení 
(EU) 2020/852 a zbývajících 70 % 
každého plánu musí uplatňovat zásadu 
„významně nepoškozovat“ a čl. 10 odst. 2 
nařízení (EU) 2020/852. Plány na 
podporu oživení a odolnosti by měly být 
v souladu se strategií EU pro rovnost žen 
a mužů na období 2020–2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného, náležitého, účinného a účelného 
plánu na podporu oživení a odolnosti. Plán 
na podporu oživení a odolnosti by měl být 
v souladu s dlouhodobými politickými 
prioritami Unie, příslušnými výzvami 
a prioritami stanovenými v kontextu 
evropského semestru, evropským pilířem 
sociálních práv a cíli udržitelného rozvoje, 
s národními programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství, operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie nebo 
v opatřeních týkajících se provádění práva 
a politik Unie. V zájmu posílení opatření, 
která spadají do priorit Zelené dohody pro 
Evropu, Digitální agendy, strategie 
průmyslové politiky a strategie pro malé 
a střední podniky, agendy dovedností pro 
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aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

Evropu, záruky pro děti a záruky pro 
mladé lidi, by měl plán rovněž stanovovat 
komplexní doplňková koordinovaná 
opatření, která jsou relevantní pro šest 
oblastí politik stanovených v tomto 
nařízení. Všechny podporované činnosti 
by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Alespoň 40 % plánů 
na podporu oživení a odolnosti by mělo 
být zaměřeno na začleňování opatření 
v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti 
a cílů v oblasti životního prostředí 
a udržitelnosti. Plány na podporu oživení 
a odolnosti by měly být v souladu se 
strategií EU pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025 a měly by se konkrétně 
zabývat nerovnostmi, včetně cílů a 
ukazatelů toho, jak dosáhnout sociálního 
pokroku.
(1. Slova „příslušnými výzvami 
a prioritami stanovenými v kontextu 
evropského semestru, evropským pilířem 
sociálních práv a cíli udržitelného rozvoje, 
s národními programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství, operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie nebo 
v opatřeních týkajících se provádění práva 
a politik Unie.“ se použijí v celém textu.
2. Slova „Alespoň 40 % plánů na podporu 
oživení a odolnosti by mělo být zaměřeno 
na začleňování opatření v oblasti klimatu 
a biologické rozmanitosti a cílů v oblasti 
životního prostředí a udržitelnosti.“ se 
použijí v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při 
plném respektování priorit Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán by rovněž měl stanovovat 
opatření, která jsou relevantní pro 
ekonomicky udržitelný růst. Opatření by 
měla umožnit rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem 
prostřednictvím uceleného plánu na 
podporu oživení a odolnosti. Plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl být 
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a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci. Opatření 
by měla umožnit rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí.

v souladu s národními programy reforem 
a operačními programy přijatými v rámci 
fondů Unie. Opatření by měla umožnit 
udržitelné dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních plánech a jejich 
aktualizacích.

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu s 
prioritami stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, strategickými směry 
reforem a veřejnými investicemi, které 
projednaly Rada a Evropský parlament, 
národními energetickými a klimatickými 
plány, plány spravedlivé transformace 
a dohodami o partnerství a operačními 
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posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

programy přijatými v rámci fondů Unie. 
V zájmu posílení opatření, která spadají do 
priorit Zelené dohody pro Evropu, 
Digitální agendy a strategie průmyslové 
politiky, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci a rovněž pro 
zlepšení podmínek pro posílení odolnosti 
řešením globálních dopadů. Opatření by 
měla umožnit rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí. Reformy a investice by měly 
rovněž přispívat ke snížení asymetrií a 
podpořit sbližování a soudržnost mezi 
členskými státy i v jejich rámci.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Agnès Evren

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. Plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl rovněž 
respektovat zásadu adicionality unijního 
financování a podporovat projekty 
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opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

vytvářející skutečnou evropskou přidanou 
hodnotu. V zájmu posílení opatření, která 
spadají do priorit Zelené dohody pro 
Evropu a Digitální agendy, by měl plán 
rovněž stanovit opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci. Opatření by měla umožnit 
rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a životního 
prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 341
Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. Dále by 
plány na podporu oživení a odolnosti měly 
být v souladu se zásadou vytváření 
evropské přidané hodnoty a zároveň by 
měly dodržovat základní práva a hodnoty 
Unie, které jsou zakotveny v článku 2 
Smlouvy o fungování EU. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
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a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro 
spravedlivou zelenou a digitální 
transformaci. Opatření by měla umožnit 
snížení emisí, rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Při zajišťování toho, 
aby náklady na opatření nepředstavovaly 
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a životního prostředí. dodatečnou zátěž pro členské státy 
ohrožené energetickou a hospodářskou 
chudobou, by všechny podporované 
činnosti měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti 
digitalizace, klimatu a udržitelného 
rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti musí být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Investice související 
s průzkumem, produkcí, zpracováním, 
distribucí, skladováním, přepravou, 
přenosem nebo spalováním fosilních paliv 
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musí být vyloučeny.
Or. en

Pozměňovací návrh 344
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Plán by dále měl 
stanovit opatření v oblastech vzdělávání 
a kultury, což významně přispěje 
k hospodářské a sociální odolnosti. 
Opatření by měla umožnit rychlé dosažení 
cílů a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci. Opatření 
by měla umožnit rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci udržitelných reforem 
a projektů veřejných investic 
prostřednictvím uceleného plánu na 
podporu oživení a odolnosti. Plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl být 
v souladu s národními programy reforem 
a investičními programy, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Unie, jako jsou Zelená dohoda pro 
Evropu, Pařížská dohoda, cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje, spravedlivý 
přechod na uhlíkově neutrální 
hospodářství nejpozději do roku 2050, 
strategie pro rovnost žen a mužů, evropský 
pilíř sociálních práv a Digitální agenda, by 
plán na podporu oživení a odolnosti měl 
rovněž stanovit opatření, která umožní 
rychlé a účinné dosažení cílů a příspěvků, 
které jsou pro tyto priority relevantní. 
Všechny podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního prostředí 
a v plném souladu se zásadou „významně 
nepoškozovat“.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Frances Fitzgerald
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, jako je překlenutí digitální 
propasti mezi ženami a muži, by měl plán 
rovněž stanovit opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci. Opatření by měla umožnit 
rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Všechny 
podporované činnosti by rovněž měly být 
plně v souladu se strategií EU pro rovnost 
žen a mužů na období 2020–2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti musí být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace, plány pro 
rovnost žen a mužů a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
evropské strategie pro rovnost žen a mužů, 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro 
prosazování rovnosti žen a mužů 
a zelenou a digitální transformaci, jako je 
překlenutí digitální propasti mezi ženami 
a muži. Opatření by měla umožnit rychlé 
dosažení cílů a příspěvků stanovených 
v národních energetických a klimatických 
plánech a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti rovnosti, klimatu a životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
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facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, včetně vstupu 
členských států, které se k tomu zavázaly, 
do eurozóny, s národními programy 
reforem, národními energetickými 
a klimatickými plány, plány spravedlivé 
transformace a dohodami o partnerství 
a operačními programy přijatými v rámci 
fondů Unie. V zájmu posílení opatření, 
která spadají do priorit Zelené dohody pro 
Evropu a Digitální agendy, by měl plán 
rovněž stanovit opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci. Opatření by měla umožnit 
rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s národními programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
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evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Je nanejvýš důležité, aby plán 
na podporu oživení a odolnosti byl 
v souladu s příslušnými výzvami 
a prioritami jednotlivých zemí 
stanovenými v kontextu evropského 
semestru. Plán by měl být rovněž 
v souladu s národními programy reforem, 
národními energetickými a klimatickými 
plány, plány spravedlivé transformace 
a dohodami o partnerství a operačními 
programy přijatými v rámci fondů Unie. 
V zájmu posílení opatření, která spadají do 
priorit Zelené dohody pro Evropu 



AM\1211941CS.docx 149/307 PE655.953v01-00

CS

opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

a Digitální agendy, by měl plán rovněž 
stanovit opatření, která jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci. Opatření 
by měla umožnit rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Marek Belka

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných a soukromých investic 
prostřednictvím uceleného plánu na 
podporu oživení a odolnosti. Plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl být 
v souladu s příslušnými výzvami 
a prioritami jednotlivých zemí 
stanovenými v kontextu evropského 
semestru, s národními programy reforem, 
národními energetickými a klimatickými 
plány, plány spravedlivé transformace 
a dohodami o partnerství a operačními 
programy přijatými v rámci fondů Unie. 
V zájmu posílení opatření, která spadají do 
priorit Zelené dohody pro Evropu 
a Digitální agendy, by měl plán rovněž 
stanovit opatření, která jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci. Opatření 
by měla umožnit rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
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a životního prostředí. Unie v oblasti klimatu, životního prostředí 
a digitalizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem 
podporujících růst a udržitelných projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos ročních 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
k plnění cílů facility, měly by tyto plány 
zahrnovat opatření pro realizaci reforem a 
projektů veřejných investic prostřednictvím 
ucelené strategie na podporu oživení 
a odolnosti. Roční plány na podporu 
oživení a odolnosti by měly být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
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uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Národní programy reforem, 
národní energetické a klimatické plány, 
plány spravedlivé transformace a dohody 
o partnerství a operační programy musí 
spadat do priorit Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv, 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje 
a Digitální agendy. Plán by měl rovněž 
stanovit opatření, která jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci. Opatření 
by měla umožnit rychlé dosažení cílů 
a příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech 
a jejich aktualizacích. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí. Sociální partneři by měli mít 
možnost poskytovat své příspěvky v rané 
fázi před tím, než budou národní plány na 
podporu oživení a odolnosti předloženy 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Vzhledem k tomu, že místní 
samosprávy a obce jsou nejblíže svým 
občanům a mají bezprostřední zkušenosti 
s potřebami a problémy místních komunit 
a ekonomik, hrají klíčovou úlohu 
v hospodářském a sociálním oživení. 
S ohledem na to by obce a místní 
samosprávy měly být úzce zapojeny do 
plánování a provádění této facility, včetně 
přípravy plánů na podporu oživení 
a odolnosti, stejně jako do řízení projektů 
v rámci facility. Aby byl plně využit 
potenciál obcí a místních samospráv při 
dosahování oživení a odolnosti, měla by 
jim být vyhrazena významná část zdrojů 



AM\1211941CS.docx 153/307 PE655.953v01-00

CS

facility na podporu oživení a odolnosti, 
přičemž by měl být vytvořen přímý přístup 
k těmto zdrojům pro obce a místní 
samosprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Plány na podporu oživení 
a odolnosti by měly být v souladu se 
strategií EU pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025. Plány by měly 
obsahovat průřezový oddíl týkající se 
rovnosti žen a mužů, zahrnující mimo jiné 
povinná posouzení dopadu na rovnost žen 
a mužů a následné kontroly, ověřování 
rovnosti žen a mužů a požadavky týkající 
se vyváženého zastoupení žen a mužů a 
stejné odměny v souvislosti se všemi 
ekonomickými činnostmi, které plány 
podporují. Členské státy by měly rovněž 
zajistit shromažďování údajů 
rozčleněných podle pohlaví a genderové 
rozpočtování v národních plánech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci a na základě 
nařízení (EU) 2020/852 a při dodržení 
zásady „významně nepoškozovat“ 
v souladu s nařízením (EU) 2019/2088 
pokyny pro posuzování klimatu 
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a biologické rozmanitosti s cílem pomoci 
členským státům zajistit, aby opatření 
obsažená v plánu na podporu oživení a 
odolnosti nepoškozovala biologickou 
rozmanitost a klima a environmentální 
udržitelnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V souladu s článkem 17 nařízení 
(EU) 2020/852 by facilita neměla 
podporovat činnosti, které závažně 
poškozují jakýkoli z environmentálních 
cílů uvedených v článku 9 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Vzhledem k tomu, že místní 
samosprávy a obce jsou nejblíže svým 
občanům a mají bezprostřední zkušenosti 
s potřebami a problémy místních komunit 
a ekonomik, hrají klíčovou úlohu 
v hospodářském a sociálním oživení. 
S ohledem na to by obce a místní 
samosprávy měly hrát důležitou úlohu 
v plánování a provádění této facility, 
včetně přípravy plánů na podporu oživení 
a odolnosti, stejně jako v řízení projektů 
v rámci facility. Aby byl plně využit 
potenciál obcí a místních samospráv při 
dosahování oživení a odolnosti, měly by 
jim být vyhrazeny určité zdroje facility na 
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podporu oživení a odolnosti, přičemž by 
měl být vytvořen přímý přístup k těmto 
zdrojům pro obce a místní samosprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci a na základě 
nařízení (EU) 2020/852 a při dodržení 
zásady „významně nepoškozovat“ 
v souladu s nařízením (EU) 2019/2088 
metodiku sledování za účelem začlenění 
opatření v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti a cílů environmentální 
udržitelnosti s cílem pomoci členským 
státům vypracovat, provádět a sledovat 
příspěvek plánů na podporu oživení 
a odolnosti k cílům EU a příslušného 
členského státu v oblasti klimatu 
a biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) V těch členských státech, v nichž 
EU zjistí všeobecné nedostatky v oblasti 
právního státu a následně rozhodne 
o pozastavení převodu finančních 
prostředků Unie vládě tohoto členského 
státu, by měl být fond na podporu oživení 
a odolnosti zpřístupněn prostřednictvím 
přímého řízení Komisí regionálním 
a místním samosprávám, podnikům 
a organizacím občanské společnosti pro 
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projekty jimi definované a prováděné.
Or. en

Pozměňovací návrh 362
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci a na základě 
strategie EU pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025 metodiku sledování za 
účelem začlenění opatření a cílů v oblasti 
rovnosti žen a mužů s cílem pomoci 
členským státům vypracovat, provádět a 
sledovat příspěvek plánů na podporu 
oživení a odolnosti k cílům EU 
a příslušného členského státu v této 
oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) Opatření obsažená v plánech na 
podporu oživení a odolnosti by měla být 
rovněž v souladu s povinností dodržovat a 
prosazovat hodnoty zakotvené v článku 2 
SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16d) Členské státy by měly zajistit, aby 
při vypracovávání plánů na podporu 
oživení a odolnosti byly konzultovány 
místní a regionální orgány, sociální 
partneři, organizace občanské společnosti 
a další příslušné zúčastněné strany. Aby 
se zlepšila soudržnost a relevantnost 
plánů na podporu oživení a odolnosti, 
měly by mít místní a regionální orgány, 
sociální partneři, organizace občanské 
společnosti a další příslušné zúčastněné 
strany možnost poskytnout své příspěvky v 
rané fázi před oficiálním předložením 
plánů na podporu oživení a odolnosti EU. 
Místní a regionální orgány, sociální 
partneři, organizace občanské společnosti 
a další příslušné zúčastněné strany jsou 
konzultovány pokud možno nejpozději tři 
měsíce před oficiálním předložením 
návrhu plánu na podporu oživení a 
odolnosti členským státem. Místní a 
regionální orgány, sociální partneři, 
organizace občanské společnosti a další 
příslušné zúčastněné strany jsou 
konzultovány v souladu s vnitrostátními 
pravidly a postupy. V plánech na podporu 
oživení a odolnosti je vysvětleno, jak byly 
zohledněny příspěvky místních a 
regionálních orgánů, sociálních partnerů, 
organizací občanské společnosti a dalších 
příslušných zúčastněných stran, a pokud 
si to zúčastněné strany přejí, jejich 
stanoviska se přiloží k vnitrostátním 
programům reforem nebo případně k 
vnitrostátním plánům na podporu oživení 
a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/201311, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/200212, 
mělo by být možné, aby se na dotčený 
členský stát v souvislosti s výzvami 
a prioritami, které byly identifikovány 
prostřednictvím opatření stanovených 
podle uvedených nařízení, použila 
ustanovení uvedená v tomto nařízení.

vypouští se

__________________
11 Úř. věst. L 140 ze dne 27.5.2013.
12 Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002.

Or. fr

Pozměňovací návrh 366
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/201311, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/200212, 
mělo by být možné, aby se na dotčený 
členský stát v souvislosti s výzvami a 
prioritami, které byly identifikovány 
prostřednictvím opatření stanovených 
podle uvedených nařízení, použila 
ustanovení uvedená v tomto nařízení.

vypouští se

__________________
11 Úř. věst. L 140 ze dne 27.5.2013.
12 Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002.

Or. en
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Pozměňovací návrh 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/201311, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/200212, 
mělo by být možné, aby se na dotčený 
členský stát v souvislosti s výzvami a 
prioritami, které byly identifikovány 
prostřednictvím opatření stanovených 
podle uvedených nařízení, použila 
ustanovení uvedená v tomto nařízení.

vypouští se

__________________
11 Úř. věst. L 140 ze dne 27.5.2013.
12 Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002.

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/201311, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/200212, 
mělo by být možné, aby se na dotčený 
členský stát v souvislosti s výzvami a 
prioritami, které byly identifikovány 
prostřednictvím opatření stanovených 
podle uvedených nařízení, použila 
ustanovení uvedená v tomto nařízení.

(17) Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/201311, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/200212, 
použije se i přesto na dotčený členský stát 
ustanovení tohoto nařízení v souvislosti s 
výzvami a prioritami, které byly 
identifikovány v plánech transformace 
schválených Komisí.

__________________ __________________
11 Úř. věst. L 140 ze dne 27.5.2013. 11 Úř. věst. L 140 ze dne 27.5.2013.
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12 Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002. 12 Úř. věst. L 53 ze dne 23.2.2002.
Or. en

Pozměňovací návrh 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a za účelem 
posílení dialogu mezi orgány Unie a 
zajištění větší transparentnosti a 
demokratické odpovědnosti v 
hospodářském dialogu by Rada a 
Evropský parlament měly mít možnost v 
rámci evropského semestru projednat 
strategické směry reforem a veřejných 
investic pro EU jako celek s přihlédnutím 
ke stavu oživení, odolnosti a 
přizpůsobivosti v Unii. Tyto strategické 
směry by měly účinně přispět k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírnit hospodářský a 
sociální dopad krize a přispět ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. V zájmu zajištění náležitých 
důkazů by měla jednání vycházet ze 
strategických a analytických informací 
Komise, které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a z informací o 
provádění plánů v předchozích letech, 
jsou-li tyto informace k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici. 
Všechny relevantní informace Komise 
poskytne současně a za stejných podmínek 
Evropskému parlamentu a Radě. V 
příslušných výborech EP by měl probíhat 
dialog o oživení a odolnosti vycházející ze 
stávajícího dialogu o měnové politice, aby 
byla zajištěna transparentnost a 
odpovědnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by měla mít 
Rada a Evropský parlament možnost v 
rámci evropského semestru projednat stav 
oživení, odolnost a přizpůsobivost v Unii. 
V zájmu zajištění náležitých důkazů by 
měla jednání vycházet ze strategických a 
analytických informací Komise, které jsou 
k dispozici v kontextu evropského 
semestru, a z informací o provádění plánů 
v předchozích letech, jsou-li tyto informace 
k dispozici. Veškeré relevantní informace, 
včetně návrhů plánů předložených 
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členskými státy Komisi, by Komise měla 
poskytovat současně a za stejných 
podmínek Evropskému parlamentu a 
Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Evropský 
parlament a Rada měly mít možnost v 
rámci evropského semestru projednat stav 
oživení, odolnost a přizpůsobivost v Unii. 
V zájmu zajištění náležitých důkazů by 
měla jednání vycházet mimo jiné ze 
strategických a analytických informací 
Komise, které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a z informací o 
provádění plánů v předchozích letech, 
jsou-li tyto informace k dispozici. Veškeré 
relevantní informace by Komise měla 
poskytovat Evropskému parlamentu a 
Radě rychle, současně a za stejných 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy 
a provádění plánů na podporu oživení 
a odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost 

(18) Za účelem zajištění přípravy 
a provádění plánů na podporu oživení 
a odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost 
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a přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici 
v kontextu evropského semestru, a 
z informací o provádění plánů v 
předchozích letech, jsou-li tyto informace k 
dispozici.

a přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici 
v kontextu evropského semestru, a 
z informací o provádění plánů v 
předchozích letech, jsou-li tyto informace 
k dispozici. Členské státy však budou mít 
možnost zavést do plánů na podporu 
oživení nové prvky, které evropský semestr 
neobsahuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 374
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Evropský 
parlament a Rada měly mít možnost v 
rámci evropského semestru projednat stav 
oživení, odolnost a přizpůsobivost v Unii. 
V zájmu zajištění náležitých důkazů by 
měla jednání vycházet ze strategických a 
analytických informací Komise, které jsou 
k dispozici v kontextu evropského 
semestru, a z informací o provádění plánů 
v předchozích letech, jsou-li tyto informace 
k dispozici. Veškeré informace by měly být 
poskytnuty za stejných podmínek 
Evropskému parlamentu i Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy a (18) Za účelem zajištění přípravy a 
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provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost, 
klimatickou transformaci a přizpůsobivost 
v Unii. V zájmu zajištění náležitých 
důkazů by měla jednání vycházet ze 
strategických a analytických informací 
Komise, které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a z informací o 
provádění plánů v předchozích letech a 
pokroku při provádění vnitrostátních 
plánů transformace, jsou-li tyto informace 
k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada i 
Parlament měly mít možnost v rámci 
evropského semestru projednat stav 
oživení, odolnost a přizpůsobivost v Unii. 
V zájmu zajištění náležitých důkazů by 
měla jednání vycházet ze strategických a 
analytických informací Komise, které jsou 
k dispozici v kontextu evropského 
semestru, a z informací o provádění plánů 
v předchozích letech, jsou-li tyto informace 
k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada i 
Evropský parlament měly mít možnost 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací shromážděných Komisí a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Při přípravě a provádění svých 
plánů na podporu oživení a odolnosti, 
stejně jako při navrhování reforem a 
investic, by měly členské státy zvážit 
ustanovení článku 107 SFEU a rámec 
státní podpory spolu s jeho omezeními. 
Řádné fungování vnitřního trhu a jeho 
pravidla pro hospodářskou soutěž a 
poskytování státní podpory jsou ku 
prospěchu evropských spotřebitelů a 
podniků a jsou také zapotřebí k tomu, aby 
se předcházelo neodůvodněnému oslabení 
hospodářské soutěže. Komise by proto 
měla i nadále vykonávat svou úlohu 
vymezenou Smlouvami s cílem zajistit 
rovné podmínky na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených 
v plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Prostředky by neměly být vyčleňovány na základě zeměpisné polohy.

Pozměňovací návrh 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). V letech 
2021 a 2022 by tento maximální příspěvek 
měl být vypočten na základě počtu 
obyvatel, převrácené hodnoty hrubého 
domácího produktu (HDP) na obyvatele a 
relativní míry nezaměstnanosti každého 
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členského státu za období 2015–2019. V 
letech 2023 a 2024 by tento maximální 
příspěvek měl být vypočten na základě 
počtu obyvatel, převrácené hodnoty HDP, 
relativní míry nezaměstnanosti každého 
členského státu za období 2015–2019 a 
kumulativní ztráty reálného HDP 
zaznamenané v období 2020 až 2021 
oproti roku 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). V letech 
2021 a 2022 by měl být tento maximální 
příspěvek vypočten na základě počtu 
obyvatel, převrácené hodnoty hrubého 
domácího produktu (HDP) na obyvatele a 
relativní míry nezaměstnanosti každého 
členského státu v roce 2020. V průběhu let 
2023 a 2024 by měl být tento maximální 
finanční příspěvek vypočten na základě 
počtu obyvatel, kumulativní procentní 
ztráty HDP na obyvatele a průměrné 
relativní míry nezaměstnanosti 
zaznamenané za období 2020–2022 ve 
srovnání s rokem 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Engin Eroglu
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených 
v plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

(19) Aby se morální hazard udržel na 
nízké úrovni, členské státy by neměly 
dostávat převody, ale pouze půjčky, jejichž 
výše se vypočítá na základě klíčových 
údajů o populaci a koronaviru, jako je 
počet nemocí a úmrtí a vývoj HDP a 
nezaměstnanosti od února 2020, ale která 
by za žádných okolností neměla 
odměňovat absenci reforem v minulosti.

Or. de

Odůvodnění

Podle návrhu se 100 % (Komise) a 70 (Rada a Parlament) prostředků přidělí na základě 
zpětně získaných údajů. Např. vysoká míra nezaměstnanosti v minulosti, a tedy země, které v 
posledních letech opomněly provést reformy a nedodržely doporučení v rámci evropského 
semestru.

Pozměňovací návrh 383
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
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hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele, relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu, 
ztráty reálného HDP zaznamenané za rok 
2020 a kumulativní ztráty reálného HDP 
zaznamenané v období 2020–2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele, relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu a 
pokroku v oblasti vnitrostátních plánů 
transformace schválených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci 
a dokončení reforem a investic obsažených 
v plánu na podporu oživení a odolnosti, je 

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci 
a dokončení reforem a investic obsažených 
v plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
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vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu 
v období pěti let předcházejících přidělení 
finančních prostředků, a to až do roku 
2024.

Or. fr

Pozměňovací návrh 386
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem posilujících růst a 
udržitelných investic obsažených v plánu 
na podporu oživení a odolnosti, je vhodné 
stanovit maximální finanční příspěvek, 
který jim má být v rámci facility k 
dispozici, pokud jde o finanční podporu (tj. 
nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele, relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu a 
snížení HDP v období 2019–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele, udržitelnosti státního 
dluhu a relativní míry nezaměstnanosti 
každého členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
ročním plánu na podporu oživení a 
odolnosti, je vhodné stanovit maximální 
finanční příspěvek, který jim má být v 
rámci facility k dispozici, pokud jde o 
finanční podporu (tj. nevratná finanční 
podpora). Tento maximální příspěvek by 
měl být vypočten na základě počtu 
obyvatel, převrácené hodnoty hrubého 
domácího produktu (HDP) na obyvatele a 
relativní míry nezaměstnanosti každého 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Piernicola Pedicini
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Socioekonomické důsledky 
pandemie budou pravděpodobně v rámci 
regionů a územních celků nerovnoměrně 
rozloženy v důsledku hospodářských a 
sociálních rozdílů, odlišného potenciálu 
konkurenceschopnosti, míry závislosti na 
cestovním ruchu, službách poskytovaných 
v přímém kontaktu s klienty nebo na 
službách, které nelze poskytovat 
distančně. To obnáší riziko prohloubení 
regionálních a územních rozdílů v rámci 
členských států a rozdílných vývojových 
tendencí mezi méně rozvinutými a 
rozvinutějšími regiony, mezi sociálními 
periferiemi a ostatními městskými 
oblastmi, jakož i mezi některými 
městskými a venkovskými oblastmi. S 
ohledem na dopad průměrné míry 
nezaměstnanosti na metodiku výpočtu 
maximálního finančního příspěvku na 
členský stát poskytovaného v rámci 
facility by měly být upřednostněny regiony 
a území s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, 
aby se zmírnily socioekonomické dopady 
pandemie a usnadnilo se hospodářské 
oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Uznávajíce, že nebylo plně využito 
možností spravedlivého přidělování 
finančních prostředků, neboť míra 
nezaměstnanosti použitá v metodice 
uvedené v příloze I nebyla upravena tak, 
aby odrážela vnitřní migrační toky 
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související s pracovní silou mezi 
jednotlivými členskými státy, přičemž tyto 
toky mají v konečném důsledku vliv na 
počet obyvatel a míru nezaměstnanosti v 
těchto členských státech, a není tak 
zachycena skutečná socioekonomická 
situace zejména v členských státech s 
negativními migračními toky, čímž se 
snižuje množství prostředků, které mohou 
obdržet.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Aby se zajistilo, že členské státy 
budou financovat pouze skutečné 
politické priority, které mají pozitivní 
dlouhodobý hospodářský dopad, měly by 
„nést svou kůži na trh“. Členské státy jsou 
proto povinny spolufinancovat výdaje v 
rámci této facility ve výši 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
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měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh spolu s návrhem 
rozpočtu na následující rok k 15. říjnu 
předchozího roku.

měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh spolu s návrhem 
rozpočtu na následující rok k 15. říjnu 
předchozího roku. Při přípravě plánů na 
podporu oživení a odolnosti by členské 
státy měly mít možnost využít nástroj pro 
technickou podporu v souladu s 
nařízením (EU) XX/YY [kterým se zřizuje 
nástroj pro technickou podporu].

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh spolu s návrhem 
rozpočtu na následující rok k 15. říjnu 
předchozího roku.

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh počínaje 15. říjnem 
předchozího roku. V případě členských 
států eurozóny by měl být návrh předložen 
společně s návrhem rozpočtu na následující 
rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
ročních návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
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zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh spolu s návrhem 
rozpočtu na následující rok k 15. říjnu 
předchozího roku.

zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit roční plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by mít členské státy možnost 
předložit svůj první návrh ročního plánu 
spolu s návrhem rozpočtu do 15. října 
2020 a konečný roční plán na podporu 
oživení a odolnosti nejpozději 28. února 
2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení 
a odolnosti členskými státy a jejich obsah. 
V zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh spolu s návrhem 
rozpočtu na následující rok k 15. říjnu 
předchozího roku.

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení 
a odolnosti členskými státy a jejich obsah. 
V zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, zejména prostřednictvím 
nástroje pro technickou podporu, a to 
v podobě samostatné přílohy národního 
programu reforem. Aby bylo zajištěno 
rychlé provedení plánu, měly by mít 
členské státy možnost předložit jeho návrh 
spolu s návrhem rozpočtu na následující 
rok k 15. říjnu předchozího roku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 396
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba stanovit postup předkládání (20) Je třeba stanovit postup předkládání 
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návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh spolu s návrhem 
rozpočtu na následující rok k 15. říjnu 
předchozího roku.

návrhů plánů na podporu oživení, 
odolnosti a udržitelné transformace 
členskými státy a jejich obsah. V zájmu 
zajištění účelnosti postupů by členské státy 
měly předložit plán na podporu oživení a 
odolnosti nejpozději do 30. dubna, a to v 
podobě samostatné přílohy národního 
programu reforem. Aby bylo zajištěno 
rychlé provedení plánu, měly by mít 
členské státy možnost předložit jeho návrh 
spolu s návrhem rozpočtu na následující 
rok k 15. říjnu předchozího roku.

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea, Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Aby byla zajištěna široká diskuse a 
konsensus ohledně navrhovaných 
opatření na vnitrostátní úrovni, je plán 
vypracován v úzké spolupráci s 
příslušnými vnitrostátními a regionálními 
zúčastněnými stranami, jako jsou místní 
orgány, sociální partneři, soukromý 
sektor a zástupci občanské společnosti. 
Předtím, než je plán oficiálně předložen 
Komisi, jej schválí příslušný vnitrostátní 
parlament.

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
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státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Tento plán by měl být 
vypracován na základě víceúrovňového 
dialogu s orgány na nižší než celostátní 
úrovni, sociálními partnery, organizacemi 
občanské společnosti a dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami v 
souladu se zásadou partnerství 
stanovenou v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů, aby 
bylo zajištěno dosažení co možná 
nejširšího konsensu. Plán na podporu 
oživení a odolnosti by měl stanovovat 
podrobný soubor opatření pro jeho 
provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na cíle Zelené dohody pro 
Evropu, zejména na potenciál 
udržitelného růstu, tvorbu vysoce 
kvalitních pracovních míst a hospodářskou 
a sociální odolnost i na soudržnost plánu s 
prioritními oblastmi evropské politiky. 
Vnitrostátní plány by měly obsahovat 
ustanovení o politicky neutrálním 
rozdělování finančních prostředků na 
podporu občanské společnosti a 
neziskových i nezávislých sdělovacích 
prostředků, jakož i závazek národní vlády, 
že rozdělí dostatek finančních prostředků 
obcím a místním samosprávám. 
Vnitrostátní plány by měly rovněž 
obsahovat vysvětlení toho, jak mají 
opatření obsažená v plánu řešit 
nedostatky, pokud jde o hodnoty 
zakotvené v článku 2 SEU, jakož i 
vysvětlení souladu navrhovaného plánu na 
podporu oživení a odolnosti s 
doporučeními pro jednotlivé země pro rok 
2020 přijatými v rámci evropského 
semestru. Plány by rovněž měly prokázat, 
jak hodlají přispět k rovnosti žen a mužů a 
genderově vyváženému růstu a tvorbě 
pracovních míst. Komise a členské státy 
by měly v průběhu celého procesu usilovat 
o úzkou spolupráci a dosahovat jí. Veškerá 
opatření, která obdrží podporu v rámci 
facility, by měla respektovat vnitrostátní 
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postupy a instituce kolektivního 
vyjednávání v souladu s článkem 152 
SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Tento plán by měl být 
vypracován na základě víceúrovňového 
dialogu a partnerství s místními a 
regionálními orgány, sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti a 
dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami, aby bylo zajištěno přijetí vlastní 
odpovědnosti za daný plán. Plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na šest oblastí stanovených v 
tomto nařízení; měl by nastínit rozsah 
konzultací vedených se zúčastněnými 
stranami před předložením plánu, jakož i 
cíle a milníky s konkrétním zaměřením na 
ukazatele nerovnosti a sociálního 
pokroku, jichž má být dosaženo, a 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci; měl by také 
obsahovat vysvětlení, jak je navržený plán 
na podporu oživení a odolnosti v souladu s 
výzvami, cíli a závazky EU a jejích 
členských států, které byly identifikovány 
v kontextu evropského semestru, zásadami 
evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje, s národními 
programy reforem, národními 
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energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami o 
partnerství, operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie nebo v 
opatřeních týkajících se provádění práva a 
politik Unie. Komise a členské státy by 
měly v průběhu celého procesu usilovat o 
úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s prioritami, 
které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, jakož i vysvětlení 
toho, jak plánované reformy a investice 
řeší výzvy související s řádnou a účinnou 
veřejnou správou a nedostatky v 
kapacitách prostřednictvím budování 
kapacit. Členské státy by měly při přípravě 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
zajistit zásadu partnerství, přičemž by 
měly vycházet z přístupu víceúrovňové 
správy a zajistit zapojení občanské 
společnosti a sociálních partnerů. Komise 
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a členské státy by měly v průběhu celého 
procesu usilovat o úzkou spolupráci a 
dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Tyto plány by měly být 
vypracovány na základě víceúrovňového 
dialogu s obcemi, místními a regionálními 
orgány, sociálními partnery, organizacemi 
občanské společnosti, včetně organizací 
mládeže, a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami, aby bylo zajištěno 
dosažení co možná nejširšího konsensu. 
Měly by být zpřístupněny informace o 
tom, jak byly tyto konzultace vedeny. Plán 
na podporu oživení a odolnosti by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na růstový potenciál, tvorbu 
pracovních příležitostí a hospodářskou a 
sociální odolnost; měl by také obsahovat 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci; měl by také 
obsahovat vysvětlení souladu navrženého 
plánu na podporu oživení a odolnosti s 
příslušnými výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru. Komise a členské 
státy by měly v průběhu celého procesu 
usilovat o úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 402
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost. Komise 
a členské státy by měly v průběhu celého 
procesu usilovat o úzkou spolupráci a 
dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
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předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na udržitelný 
a inkluzivní dlouhodobý potenciál růstu, 
podporu podnikatelského prostředí, tvorbu 
vysoce kvalitních pracovních příležitostí a 
hospodářskou, územní a sociální odolnost; 
měl by také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro udržitelnou zelenou, 
digitální a demografickou transformaci, 
opatření pro zvýšení odolnosti v oblasti 
zdravotní péče, konvergenci, větší 
konkurenceschopnost, včetně oživení 
cestovního ruchu, kreativního odvětví a 
odvětví sportu; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné udržitelné reformy a investice 
by členské státy, které si přejí získat 
podporu, měly předložit Komisi plán na 
podporu oživení a odolnosti, který je řádně 
odůvodněný a opodstatněný. Tyto plány by 
měly být vypracovány na základě 
víceúrovňových, smysluplných a 
inkluzivních konzultací s místními a 
regionálními orgány, sociálními partnery, 
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potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

zaměstnanci, místními komunitami, 
organizacemi občanské společnosti a 
všemi dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami na celostátní i regionální úrovni. 
Plán na podporu oživení a odolnosti by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na cíle tohoto nařízení; měl by 
také obsahovat vysvětlení, zda byly v 
dostatečné míře konzultovány místní a 
regionální orgány, sociální partneři, 
zaměstnanci, místní komunity, organizace 
občanské společnosti a všechny další 
příslušné zúčastněné strany a jak a do 
jaké míry byly zohledněny jejich 
příspěvky. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Paul Tang, Luis Garicano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Tento plán by měl být 
vypracován na základě víceúrovňového 
dialogu s místními orgány, sociálními 
partnery, organizacemi občanské 
společnosti a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami, aby bylo zajištěno 
dosažení co možná nejširšího konsensu. 
Plán na podporu oživení a odolnosti by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na šest oblastí stanovených v 
tomto nařízení; měl by také obsahovat 
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byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

vysvětlení, jakým způsobem navrhovaný 
plán na podporu oživení a odolnosti hodlá 
přispět k účinnému řešení výzev 
pojmenovaných v doporučeních určených 
danému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci. Komise a členské státy by 
měly v průběhu celého procesu usilovat o 
úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy posilující růst a 
udržitelné investice by členské státy, které 
si přejí získat podporu, měly předložit 
Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
jasných cílů a milníků, a očekávaný dopad 
plánu na podporu oživení a odolnosti na 
růstový potenciál, tvorbu pracovních 
příležitostí a hospodářskou a sociální 
odolnost; měl by také obsahovat opatření, 
která jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru; v případě zemí eurozóny by 
měla být zvláštní pozornost věnována 
příslušným doporučením pro eurozónu 
schváleným Radou. Komise a členské 
státy by měly v průběhu celého procesu 
usilovat o úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
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předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí 
zohledňujících genderové hledisko, 
hospodářskou a sociální odolnost a rovnost 
žen a mužů; měl by také obsahovat 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci i pro přechod k 
odolnému pečovatelskému odvětví a pro 
prosazování rovnosti žen a mužů; měl by 
také obsahovat vysvětlení souladu 
navrženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti s příslušnými výzvami a 
prioritami každé země, které byly 
identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí 
zohledňujících genderové hledisko a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
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transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci i pro prosazování rovnosti 
žen a mužů, mimo jiné prostřednictvím 
rozvoje odolné pečovatelské 
infrastruktury; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zvýšení udržitelnosti dluhů 
a řádné rozpočtové řízení.; Komise a 
členské státy, včetně vnitrostátních 
parlamentů, by měly v průběhu celého 
procesu usilovat o úzkou spolupráci a 
dosahovat jí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na urychlený 
rozvoj činností, které jsou v souladu s 
Pařížskou dohodou o klimatu, a omezení 
činností, které s ní v souladu nejsou, 
tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
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předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný, 
opodstatněný a zohledňuje regionální a 
místní preference, aby se zajistilo plnění 
skutečných potřeb v terénu. Plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na růstový potenciál, tvorbu 
pracovních příležitostí a hospodářskou a 
sociální odolnost; měl by také obsahovat 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci; měl by také 
obsahovat vysvětlení souladu navrženého 
plánu na podporu oživení a odolnosti s 
příslušnými výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru. Komise a členské 
státy by měly v průběhu celého procesu 
usilovat o úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 413
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl být založen na dialogu a 
spolupráci s místními orgány, sociálními 
partnery, zástupci sociálních hnutí a 
dalšími příslušnými aktéry; plán by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na klíčové oblasti stanovené v 
tomto nařízení; měl by také obsahovat 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 



PE655.953v01-00 190/307 AM\1211941CS.docx

CS

podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

a digitální transformaci; měl by také 
obsahovat vysvětlení souladu navrženého 
plánu na podporu oživení a odolnosti s 
příslušnými výzvami a prioritami každé 
země. Komise a členské státy by měly v 
průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení, 
odolnosti a transformace, který je řádně 
odůvodněný a opodstatněný. Plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na udržitelnou transformaci, 
růstový potenciál, tvorbu pracovních 
příležitostí a hospodářskou a sociální 
odolnost; měl by také obsahovat opatření, 
která jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru a vnitrostátních plánů zelené 
transformace. Komise a členské státy by 
měly v průběhu celého procesu usilovat o 
úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Hélène Laporte
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení 
a odolnosti, který je řádně odůvodněný 
a opodstatněný. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí 
a hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení 
a odolnosti, který je řádně odůvodněný 
a opodstatněný. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí 
a hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy, stejně 
jako místní orgány, by měly v průběhu 
celého procesu usilovat o úzkou spolupráci 
a dosahovat jí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi roční plán na podporu 
oživení a odolnosti, který je řádně 
odůvodněný a opodstatněný. Roční plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
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cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na růstový potenciál, tvorbu 
pracovních příležitostí a hospodářskou a 
sociální odolnost; měl by také obsahovat 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci; měl by také 
obsahovat vysvětlení souladu navrženého 
plánu na podporu oživení a odolnosti s 
příslušnými výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru. Komise a členské 
státy by měly v průběhu celého procesu 
usilovat o úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Aby byla zajištěna účinnost a 
účelnost facility, umožní všechny postupy 
stanovené v tomto nařízení efektivní a 
soudržný systém správy a řízení a zamezí 
zdvojování nebo překrývání povinností a 
pravomocí mezi všemi zúčastněnými 
institucemi a subjekty. Vzhledem k 
naléhavosti opatření v důsledku současné 
krize musí být rozhodnutí týkající se 
posouzení plánů na podporu oživení a 
odolnosti a vyplacení přidělených zdrojů 
přijata včas. Uvedené postupy v každém 
případě nebrání Komisi ve výkonu jejích 
pravomocí při plnění evropského 
rozpočtu, jak stanoví článek 17 SEU a 
článek 317 SFEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) V zájmu posílení vnitrostátní 
odpovědnosti za tento proces Komise 
podporuje zapojení místních a 
regionálních orgánů, sociálních partnerů, 
organizací občanské společnosti a dalších 
příslušných zúčastněných stran, jak je 
stanoveno v tomto nařízení a při plném 
dodržování vnitrostátních pravidel a 
postupů, prostřednictvím evropského 
semestru, a zejména při určování 
vnitrostátních výzev a priorit, 
mnohostranném dohledu, vzájemném 
hodnocení a výměně osvědčených 
postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Po obdržení ročních plánů na 
podporu oživení a odolnosti a nejpozději 
do 31. května (31. března v roce 2021) 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci posoudí celkový dopad těchto 
plánů na plnění cílů a priorit Unie v 
souladu s roční strategií pro udržitelný 
růst a vypočítá celkové finanční příspěvky 
a půjčky vyplývající z těchto plánů a 
dopad a přidělení finančních prostředků z 
rozpočtu Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Regionální a místní správní 
orgány hrají zásadní úlohu při řešení 
dopadu krize COVID-19. Spolu s jejich 
klíčovou úlohou při podpoře zelené a 
digitální transformace to znamená, že 
mají klíčový význam pro optimální 
provádění facility. V souladu se zásadou 
subsidiarity by vnitrostátní orgány 
členských států měly projednat a schválit 
své plány na podporu oživení a odolnosti s 
regionálními a místními správními 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušném doporučení určeném 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
relevantních dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru; zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 
vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje k 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces a vezme v potaz synergie vytvořené 
mezi plány na podporu oživení a odolnosti 
jednotlivých členských států a 
doplňkovost mezi těmito plány a jinými 
investičními plány na vnitrostátní úrovni. 
Komise by měla posoudit relevantnost 
plánu na podporu oživení a odolnosti pro 
oblasti evropských politických priorit i 
jeho účinnost, účelnost a soudržnost, a 
měla by proto zohlednit odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudit, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem podpoří oblasti 
evropských politických priorit, přispěje k 
účinnému řešení výzev identifikovaných v 
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posílení růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti  a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

doporučeních určených dotčenému 
členskému státu pro rok 2020 v kontextu 
rámce evropského semestru; zda je plán v 
souladu se závazky Unie v rámci Pařížské 
dohody, zejména s cíli Unie v oblasti 
klimatu stanovenými v nařízení (EU).../... 
[evropský právní rámec pro klima], a je 
zárukou politicky rozmanité a nezávislé 
občanské společnosti a nezávislých 
sdělovacích prostředků; zda plán obsahuje 
opatření, která účinně řeší nedostatky 
týkající se hodnot zakotvených v článku 2 
SEU a transparentnosti a odpovědnosti za 
vynakládání prostředků z fondů; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
genderově vyváženého a udržitelného 
růstového potenciálu, tvorbě vysoce 
kvalitních pracovních míst a hospodářské a 
sociální odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; provádění závazků 
Unie a jejích členských států, zejména 
Pařížské dohody, cílů udržitelného rozvoje 
OSN, začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů a evropského pilíře sociálních práv; 
zda je odůvodnění, které členský stát 
poskytl ohledně odhadovaných celkových 
nákladů předloženého plánu na podporu 
oživení a odolnosti, přiměřené a realistické 
a úměrné očekávanému dopadu na 
ekonomiku a zaměstnanost; zda plán 
vylučuje činnosti, které nejsou v souladu 
se zásadou „významně nepoškozovat“; 
zda navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 422
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem a 
za účasti sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti. Komise bude plně 
respektovat vlastní odpovědnost 
jednotlivých států za tento proces, a proto 
zohlední odůvodnění a náležitosti 
poskytnuté dotčeným členským státem a 
posoudí, zda se očekává, že plán na 
podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k transformaci v oblasti péče a k řešení 
výzev, které z nich vyplývají; zda plán 
obsahuje opatření, která účinně přispějí k 
prosazování rovnosti žen a mužů a k 
zásadě začleňování genderového hlediska 
a k odstranění diskriminace na základě 
pohlaví nebo k řešení výzev, které z nich 
vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda plán pro rovnost žen a mužů obsažený 
v plánu na podporu oživení a odolnosti 
účinně řeší dopad krize na rovnost žen a 
mužů, zejména v oblasti zaměstnanosti a 
přístupu k financím, a zda zahrnuje 
opatření pro předcházení a potírání násilí 
na základě pohlaví; zda se očekává, že 
plán účinně přispěje k posílení růstového 
potenciálu, tvorbě pracovních míst 
zohledňujících genderového hledisko, 
rovnosti žen a mužů a hospodářské a 
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včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

sociální odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušném doporučení určeném 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
relevantních dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru; zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v evropském 
semestru nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v kontextu evropského semestru; 
zda plán řeší strategické směry týkající se 
reformních a investičních priorit 
Evropské unie projednávaných Evropskou 
radou a Evropským parlamentem; zda 
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vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda je 
plán spojen s předchozími nebo 
plánovanými reformami v rámci 
programu na podporu strukturálních 
reforem nebo nástroje pro technickou 
podporu a zda se očekává, že plán bude 
mít v dotčeném členském státě trvalý 
dopad; zda se očekává, že plán účinně 
přispěje k posílení růstového potenciálu, 
tvorbě pracovních míst a hospodářské a 
sociální odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů. Při posuzování plánů by 
Komise měla vycházet ze zkušeností a 
odborných znalostí získaných 
prostřednictvím programu na podporu 
strukturálních reforem a nástroje pro 
technickou podporu, aby se zajistilo, že 
reformy plánované v rámci tohoto 
nástroje budou soudržné a řádně 
navrženy tak, aby byly účinně prováděny.

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušném doporučení určeném 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
relevantních dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru; zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 
vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces a vezme rovněž v potaz synergie 
vytvořené mezi plány na podporu oživení 
a odolnosti jednotlivých členských států a 
doplňkovost mezi těmito plány a jinými 
investičními plány na vnitrostátní úrovni 
a zohlední odůvodnění a náležitosti 
poskytnuté dotčeným členským státem a 
posoudí, zda se očekává, že plán na 
podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
posledních příslušných doporučeních 
určených dotčenému členskému státu nebo 
v jiných relevantních dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru; zda plán obsahuje 
opatření, která účinně přispějí k udržitelné 
zelené, digitální a demografické 
transformaci, lepší odolnosti zdravotní 
péče, silné konkurenceschopnosti, oživení 
cestovního ruchu, kreativních odvětví a 
sportu a celého hospodářství a k řešení 
výzev, které z ní vyplývají; zda se očekává, 
že plán bude mít v dotčeném členském 
státě trvalý dopad; zda se očekává, že plán 
účinně přispěje k posílení udržitelného a 
inkluzivního dlouhodobého růstového 
potenciálu, podpoře podnikatelského 
prostředí, tvorbě vysoce kvalitních 
pracovních míst a k hospodářské, územní a 
sociální odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský, sociální a demografický 
dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
pro harmoničtější rozvoj ve všech 
členských státech; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
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očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
a soukromých investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušném doporučení určeném 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
relevantních dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru; zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 
vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí účinnost, efektivnost, 
relevantnost a soudržnost plánu na 
podporu oživení a odolnosti navrženého 
členským státem včetně toho, zda plán 
obsahuje opatření, která účinně přispějí k 
cílům tohoto nařízení a k řešení 
sociálních, hospodářských a 
environmentálních výzev, které z nich 
vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje ke 
spravedlivému, inkluzivnímu a 
udržitelnému růstu, tvorbě vysoce 
kvalitních pracovních míst a hospodářské a 
sociální odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje k posílení vzestupné hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti; zda se 
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přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

očekává, že plán účinně přispěje k plnění 
závazků Unie, jako je Zelená dohoda pro 
Evropu, Pařížská dohoda, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, spravedlivý 
přechod na uhlíkově neutrální 
hospodářství nejpozději do roku 2050, 
digitální transformace, strategie pro 
rovnost žen a mužů a evropský pilíř 
sociálních práv; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
udržitelných reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
hospodářských, sociálních a 
environmentálních ukazatelů; a zda byly v 
dostatečné míře vedeny konzultace s 
místními a regionálními orgány, 
sociálními partnery, zaměstnanci, 
místními komunitami, organizacemi 
občanské společnosti a všemi dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami na 
celostátní i regionální úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení, odolnosti a transformace 
navržený členskými státy posoudit a měla 
by jednat v úzké spolupráci s dotčeným 
členským státem. Komise bude respektovat 
vlastní odpovědnost jednotlivých států za 
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proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

tento proces, a proto zohlední odůvodnění 
a náležitosti poskytnuté dotčeným 
členským státem a posoudí, zda se 
očekává, že plán na podporu oživení, 
odolnosti a transformace navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; do 
jaké míry plán obsahuje opatření, která 
účinně a věrohodně přispějí k zelené a 
digitální transformaci a k řešení výzev, 
které z ní vyplývají; zda se očekává, že 
plán bude mít v dotčeném členském státě 
trvalý dopad; zda se očekává, že plán 
účinně přispěje k posílení udržitelné 
transformace, růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení, 
odolnosti a transformace, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a vědecky 
podložených a časově omezených cílů a 
souvisejících harmonizovaných ukazatelů 
udržitelnosti a jiných ukazatelů 
založených na metodice účtování 
přírodního kapitálu, posouzení životního 
cyklu a nákladech vyplývajících z 
nečinnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušném doporučení určeném 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
relevantních dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru; zda plán obsahuje opatření, 
která účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 
vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členským 
státem obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.
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navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
se plán zaměřuje na dokončení klíčových 
projektů s cílem minimalizovat dopad 
pandemie na cíle stanovené pro 
nadcházející desetiletí; zda plán obsahuje 
opatření, která účinně přispějí k zelené a 
digitální transformaci a k řešení výzev, 
které z ní vyplývají, zejména rizika 
nárůstu energetické chudoby; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
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představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
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soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti  a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů. Podpora v rámci 
facility by měla být vyplácena po částech, 
které by byly spojené s jasně definovanými 
milníky; jakmile by bylo těchto milníků 
dosaženo, měla by být vyplacena další 
část.

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 

(22) Po přijetí aktu v přenesené 
pravomoci a nejpozději do čtyř měsíců od 
předložení ročního plánu na podporu 
oživení a odolnosti členskými státy by 
Komise měla roční plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
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k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti  a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto posoudí soulad a náležitosti 
poskytnuté dotčeným členským státem a 
dále posoudí, zda se očekává, že plán na 
podporu oživení a odolnosti navržený 
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členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; v 
případě zemí eurozóny by měla být 
zvláštní pozornost věnována příslušným 
doporučením pro eurozónu schváleným 
Radou; zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 
vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem 
podporujících růst a udržitelných 
veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených jasných milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu (22) Komise by měla plán na podporu 
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oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
zrychleného rozvoje činností, které jsou v 
souladu s Pařížskou dohodou o klimatu, a 
omezení činností, které s ní v souladu 
nejsou, tvorbě pracovních míst a 
hospodářské a sociální odolnosti členského 
státu, zmírní hospodářský a sociální dopad 
krize a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti; zda je 
odůvodnění, které členský stát poskytl 
ohledně odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides



PE655.953v01-00 210/307 AM\1211941CS.docx

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda plán obsahuje opatření, 
která účinně přispějí k řešení 
demografických problémů; zda je 
odůvodnění, které členský stát poskytl 
ohledně odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
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navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech přijatých v rámci evropského 
semestru, jako jsou národní programy 
reforem; zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 
vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a k odstraňování 
rozdílů v úrovni rozvoje infrastruktury; 
zda je odůvodnění, které členský stát 
poskytl ohledně odhadovaných celkových 
nákladů předloženého plánu na podporu 
oživení a odolnosti, přiměřené a realistické 
a úměrné očekávanému dopadu na 
ekonomiku a zaměstnanost; zda navržený 
plán na podporu oživení a odolnosti 
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představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

obsahuje opatření pro provádění reforem a 
veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k 
naplňování klíčových oblastí uvedených v 
tomto nařízení, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
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podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst zohledňujících genderové hledisko a 
hospodářské a sociální odolnosti členského 
státu, zmírní hospodářský a sociální dopad 
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hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

krize a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti; zda je 
odůvodnění, které členský stát poskytl 
ohledně odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem a 
jeho vnitrostátním parlamentem. Komise 
bude plně respektovat vlastní odpovědnost 
jednotlivých států za tento proces, a proto 
zohlední odůvodnění a náležitosti 
poskytnuté dotčeným členským státem a 
posoudí, zda se očekává, že plán na 
podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí ke zlepšení rozpočtové situace a k 
řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
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očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem představujících soudržné činnosti 
a zda se očekává, že ujednání navržené 
dotčeným členským státem zajistí účinné 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti, včetně navržených milníků a 
cílů a souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států je třeba 
zlepšit propojení vyplácení prostředků z 
facility s výzvami identifikovanými v 
doporučeních určených dotčenému 
členskému státu a sledovat pokrok, 
kterého bylo dosaženo při provádění 
reforem podporujících růst a udržitelných 
investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Hélène Laporte
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Příslušné pokyny by měly být 
uvedeny v příloze tohoto nařízení a měly 
by Komisi sloužit jako základ pro 
transparentní a nestranné posouzení plánů 
na podporu oživení a odolnosti a pro určení 
finančního příspěvku v souladu se 
stanovenými cíli a veškerými dalšími 
příslušnými požadavky stanovenými 
v tomto nařízení. V zájmu transparentnosti 
a účinnosti by měl být pro posuzování 
návrhů plánů na podporu oživení 
a odolnosti stanoven ratingový systém.

(23) Příslušné pokyny by měly být 
uvedeny v příloze tohoto nařízení a měly 
by Komisi sloužit jako základ pro 
transparentní a nestranné posouzení plánů 
na podporu oživení a odolnosti a pro určení 
finančního příspěvku v souladu se 
stanovenými cíli a veškerými dalšími 
příslušnými požadavky stanovenými 
v tomto nařízení. V zájmu transparentnosti 
a účinnosti by měl být pro posuzování 
návrhů plánů na podporu oživení 
a odolnosti stanoven ratingový systém. 
Evropský parlament si může vyžádat 
hodnotící tabulky, aby mohl kontrolovat 
spravedlivý přístup v rámci hodnotící 
činnosti Komise.

Or. fr

Pozměňovací návrh 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Greens/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Příslušné pokyny by měly být 
uvedeny v příloze tohoto nařízení a měly 
by Komisi sloužit jako základ pro 
transparentní a nestranné posouzení plánů 
na podporu oživení a odolnosti a pro určení 
finančního příspěvku v souladu se 
stanovenými cíli a veškerými dalšími 
příslušnými požadavky stanovenými v 
tomto nařízení. V zájmu transparentnosti a 
účinnosti by měl být pro posuzování 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti stanoven ratingový systém.

(23) Příslušné pokyny by měly být 
uvedeny v příloze tohoto nařízení a měly 
by Komisi sloužit jako základ pro 
transparentní a nestranné posouzení plánů 
na podporu oživení a odolnosti a pro určení 
finančního příspěvku v souladu se 
stanovenými cíli a veškerými dalšími 
příslušnými požadavky stanovenými v 
tomto nařízení. V zájmu transparentnosti a 
účinnosti by měl být pro posuzování 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti stanoven ratingový systém. 
Hodnocení přiřazená k přijatým plánům 
by měla být zveřejněna.

Or. en
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Pozměňovací návrh 441
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Příslušné pokyny by měly být 
uvedeny v příloze tohoto nařízení a měly 
by Komisi sloužit jako základ pro 
transparentní a nestranné posouzení plánů 
na podporu oživení a odolnosti a pro určení 
finančního příspěvku v souladu se 
stanovenými cíli a veškerými dalšími 
příslušnými požadavky stanovenými v 
tomto nařízení. V zájmu transparentnosti a 
účinnosti by měl být pro posuzování 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti stanoven ratingový systém.

(23) Příslušné pokyny by měly být 
uvedeny v příloze tohoto nařízení a měly 
by Komisi sloužit jako základ pro 
transparentní a nestranné posouzení plánů 
na podporu oživení, odolnosti a 
transformace a pro určení finančního 
příspěvku v souladu se stanovenými cíli a 
veškerými dalšími příslušnými požadavky 
stanovenými v tomto nařízení. V zájmu 
transparentnosti a účinnosti by měl být pro 
posuzování návrhů plánů na podporu 
oživení, odolnosti a transformace stanoven 
ratingový systém a systém pro sledování 
udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství.

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství. Podpora Komise 
při přípravě plánu a jeho provádění by 
měla rovněž vycházet z odborných znalostí 
při budování účinnějších institucí a 
efektivní veřejné správy a odrážet cíle 
facility, zejména prohloubení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství.

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství. Pokud se tyto 
odborné znalosti týkají politik v oblasti 
zaměstnanosti, jsou zapojeni sociální 
partneři.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství.

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění podle cílů 
taxonomie EU, by mělo být zahrnuto 
ustanovení o využití odborného vědeckého 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství.

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství a technické 
podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Uplatňování tohoto nařízení je 
plně v souladu s článkem 152 Smlouvy o 
fungování EU a plány na podporu oživení 
a odolnosti vydané na základě tohoto 
nařízení zohledňují vnitrostátní postupy a 
instituce, a to i v oblasti tvorby mezd. Toto 
nařízení náležitě zohlední článek 28 
Listiny základních práv Evropské unie, 
a nesmí jím být tudíž dotčeno právo 
sjednávat, uzavírat a vymáhat kolektivní 
smlouvy nebo práva na protestní akce 
v kolektivním vyjednávání podle 
vnitrostátních právních předpisů 
a postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl být určen na základě odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti navrženého dotčeným 
členským státem.

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl být určen na základě odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti navrženého dotčeným 
členským státem. Financování z facility 
nepodporuje opatření, která nemají trvalý 
dopad, a nemělo by nahrazovat opakující 
se vnitrostátní výdajové povinnosti ani 
podporovat opatření, která dlouhodobě 
nebo trvale snižují vládní příjmy, jako 
jsou daňové škrty nebo daňové úlevy.

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl být určen na základě odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti navrženého dotčeným 
členským státem.

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jasných a jednoznačných kritérií, včetně 
kritérií pro zpětné získání finančního 
příspěvku v případě nesplnění cílů plánu 
na podporu oživení a odolnosti a v případě 
podvodu. Finanční příspěvek by měl být 
určen na základě odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti navrženého dotčeným členským 
státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl být určen na základě odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti navrženého dotčeným 
členským státem.

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl být určen na základě odhadovaných 
celkových nákladů ročních plánů na 
podporu oživení a odolnosti navržených 
dotčeným členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Greens/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek. Kdykoli Komise 
dospěje k názoru, že plán nesplňuje 
uspokojivě posuzovací kritéria, měla by o 
tom informovat Evropský parlament a 
Radu a požádat dotyčný členský stát, aby 
do jednoho měsíce předložil revidovaný 
plán.

Or. en
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Pozměňovací návrh 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

(26) Rada by měla schválit posouzení 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
na základě návrhu Komise, které by se 
měla snažit přijmout do čtyř týdnů od 
předložení návrhu. Jestliže plán na 
podporu oživení a odolnosti posuzovací 
kritéria splňuje uspokojivě, měl by být 
dotčenému členskému státu přidělen 
maximální finanční příspěvek, pokud jsou 
odhadované celkové náklady na reformu a 
investice zahrnuté do plánu na podporu 
oživení a odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 
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členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek. V případě podvodu by 
mělo být vráceno 110 % finančního 
příspěvku.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria, včetně taxonomie EU 
a zásady „významně nepoškozovat“, 
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finanční příspěvek. nesplňuje uspokojivě, neměl by se 
členskému státu přidělit žádný finanční 
příspěvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

(26) Jestliže byl plán na podporu oživení 
a odolnosti dokončen a uspokojivě splnil 
posuzovací kritéria, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 

(26) Jestliže roční plán na podporu 
oživení a odolnosti posuzovací kritéria 
splňuje uspokojivě, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 
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finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Pokud členský stát z důvodu 
překážek ve vnitrostátních právních 
předpisech uspokojivě nesplní posuzovací 
kritéria v plánu na podporu oživení a 
odolnosti v souvislosti s finančními 
prostředky přidělenými do 31. prosince 
2022, měla by Komise počítat s obdobím 
odkladu.

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 

vypouští se
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a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
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dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022, pokud členský stát, který 
požádal o technickou podporu pro plány 
podpory na podporu oživení a odolnosti, 
nečelí vnitrostátním legislativním 
překážkám, přičemž v této situaci by 
Komise měla povolit odklad, je-li o něj 
požádána a je-li to řádně odůvodněno. Ke 
zbývající částce by měl být přijat právní 
závazek nejpozději do 31. prosince 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Greens/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost 
s dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by 
k alespoň 60 procentům částky, která je 
k dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 
31. prosince 2022. Ke zbývající částce by 
měl být přijat právní závazek nejpozději do 
31. prosince 2024.

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost 
s dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by 
k alespoň 70 procentům částky, která je 
k dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 
31. prosince 2022, přičemž facilita by měla 
podporovat zejména ty členské státy, které 
přijaly dlouhodobá opatření v oblasti 
částečné nezaměstnanosti. Ke zbývající 
částce by měl být přijat právní závazek 
nejpozději do 31. prosince 2024.

Or. fr

Pozměňovací návrh 462
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2022. Za tímto účelem by k 
celé částce, která je k dispozici pro 
nevratnou podporu, měl být přijat právní 
závazek nejpozději do 31. prosince 2022. 
Pro zmínění dopadů krize COVID-19 na 
evropskou ekonomiku je velmi důležité, 
aby byly prostředky rozděleny rychle.

Or. en

Odůvodnění

Facilita na podporu oživení a odolnosti je v první řadě nástrojem reakce na hospodářské 
důsledky krize. Proto by se na začátku období mělo zvýšit financování.
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Pozměňovací návrh 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2026. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2026.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 50 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

Or. en
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Pozměňovací návrh 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) S ohledem na krátkodobý časový 
horizont a důraz na vnitrostátní příděly 
při provádění facility na podporu oživení 
a odolnosti existuje riziko, že přidělení 
finančních prostředků pouze s tím cílem, 
aby byly dodrženy lhůty, bude 
upřednostněno před kontrolou a ověřením 
naplnění jejich původního účelu.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu.. Půjčky 
na podporu provádění plánů na podporu 
oživení a odolnosti by měly být 
poskytovány se splatností, která odráží 
dlouhodobou povahu těchto výdajů. 
Splatnost se smí lišit od splatnosti 
finančních prostředků, které si Unie 
půjčuje za účelem financování půjček na 
kapitálových trzích. Je proto nezbytné 
stanovit možnost odchýlit se od zásady 
stanovené v čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení, podle níž by se splatnost půjček 
pro finanční pomoc neměla měnit.

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu. Půjčky 
na podporu provádění plánů na podporu 
oživení a odolnosti by měly být 
poskytovány se splatností, která odráží 
dlouhodobou povahu těchto výdajů. 
Splatnost se smí lišit od splatnosti 
finančních prostředků, které si Unie 
půjčuje za účelem financování půjček na 
kapitálových trzích. Je proto nezbytné 
stanovit možnost odchýlit se od zásady 
stanovené v čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení, podle níž by se splatnost půjček 
pro finanční pomoc neměla měnit. Půjčky 
na podporu provádění vnitrostátních 
plánů na podporu oživení a odolnosti by 
měly být považovány za jednorázová 
opatření ve smyslu článku 5 nařízení 
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Rady (ES) č. 1466/97 a článku 3 nařízení 
Rady (ES) č. 1467/97.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu.. Půjčky 
na podporu provádění plánů na podporu 
oživení a odolnosti by měly být 
poskytovány se splatností, která odráží 
dlouhodobou povahu těchto výdajů. 
Splatnost se smí lišit od splatnosti 
finančních prostředků, které si Unie 
půjčuje za účelem financování půjček na 
kapitálových trzích. Je proto nezbytné 
stanovit možnost odchýlit se od zásady 
stanovené v čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení, podle níž by se splatnost půjček 
pro finanční pomoc neměla měnit.

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu. Půjčky 
na podporu provádění plánů na podporu 
oživení a odolnosti by měly být 
poskytovány se splatností, která odráží 
dlouhodobou povahu těchto výdajů. 
Splatnost se smí lišit od splatnosti 
finančních prostředků, které si Unie 
půjčuje za účelem financování půjček na 
kapitálových trzích. Je proto nezbytné 
stanovit možnost odchýlit se od zásady 
stanovené v čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení, podle níž by se splatnost půjček 
pro finanční pomoc neměla měnit. Ke 
splácení půjček by měly být použity nové 
vlastní zdroje rozpočtu Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu. Půjčky 
na podporu provádění plánů na podporu 

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu. Půjčky 
na podporu provádění plánů na podporu 
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oživení a odolnosti by měly být 
poskytovány se splatností, která odráží 
dlouhodobou povahu těchto výdajů. 
Splatnost se smí lišit od splatnosti 
finančních prostředků, které si Unie 
půjčuje za účelem financování půjček na 
kapitálových trzích. Je proto nezbytné 
stanovit možnost odchýlit se od zásady 
stanovené v čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení, podle níž by se splatnost půjček 
pro finanční pomoc neměla měnit.

oživení a odolnosti by měly být 
poskytovány se splatností, která odráží 
dlouhodobou povahu těchto výdajů. Čl. 
220 odst. 2 finančního nařízení by měl být 
dodržován v plném rozsahu. Úroky z 
půjček by měly být z příspěvků členských 
států, které nepožádaly o podporu z 
facility na podporu oživení a odolnosti, do 
rozpočtu EU diskontovány v poměru k 
jejich celostátnímu příspěvku.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu.. Půjčky 
na podporu provádění plánů na podporu 
oživení a odolnosti by měly být 
poskytovány se splatností, která odráží 
dlouhodobou povahu těchto výdajů. 
Splatnost se smí lišit od splatnosti 
finančních prostředků, které si Unie 
půjčuje za účelem financování půjček na 
kapitálových trzích. Je proto nezbytné 
stanovit možnost odchýlit se od zásady 
stanovené v čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení, podle níž by se splatnost půjček 
pro finanční pomoc neměla měnit.

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu v jeho 
ročním plánu na podporu oživení a 
odolnosti. Půjčky na podporu provádění 
plánů na podporu oživení a odolnosti by 
měly být poskytovány se splatností, která 
odráží dlouhodobou povahu těchto výdajů. 
Splatnost se smí lišit od splatnosti 
finančních prostředků, které si Unie 
půjčuje za účelem financování půjček na 
kapitálových trzích. Je proto nezbytné 
stanovit možnost odchýlit se od zásady 
stanovené v čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení, podle níž by se splatnost půjček 
pro finanční pomoc neměla měnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Půjčky dohodnuté v rámci facility 
a vyžádané členskými státy se spolu se 
souvisejícími výdaji nezohledňují při 
posuzování souladu v rámci Paktu o 
stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků. Komise 
by měla žádost o podporu v podobě půjčky 
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posoudit do dvou měsíců. Rada by měla 
mít možnost toto posouzení schválit 
kvalifikovanou většinou na návrh Komise 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí, 
které se Rada snaží přijmout do čtyř týdnů 
od předložení návrhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, 
měly by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. Členské státy by měly požádat o 
podporu v podobě půjčky nejpozději do 15. 
října 2024. Pro účely řádného finančního 
řízení by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 473
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. V žádosti o půjčku 
by mělo být rovně uvedeno, jak půjčka 
zapadá do dlouhodobého financování 
členských států ve vztahu k řádným 
fiskálním politikám. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2022. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 2,0 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami 
a investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně 
s plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu 
v podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností 
s výhradou dostupnosti zdrojů. Ze 
stejných důvodů řádného finančního řízení 
by mělo být možné vyplatit půjčku ve 
splátkách v návaznosti na dosažení 
výsledků.

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami 
a investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně 
s plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu 
v podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Ze stejných důvodů řádného 
finančního řízení by mělo být možné 
vyplatit půjčku ve splátkách v návaznosti 
na dosažení výsledků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, a tedy vyššími 
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které jsou relevantní pro zelenou a 
digitální transformaci, a tedy vyššími 
náklady plánu překračujícími maximální 
finanční příspěvek přidělený 
prostřednictvím nevratného příspěvku. 
Žádost o půjčku by mělo být možné 
předložit společně s plánem. V případě, že 
se žádost o půjčku podává jindy, měl by k 
ní být připojen revidovaný plán s dalšími 
milníky a cíli. Aby bylo zajištěno 
předsunutí zdrojů, měly by členské státy 
požádat o podporu v podobě půjčky 
nejpozději do 31. srpna 2024. Pro účely 
řádného finančního řízení by celková 
částka všech půjček poskytnutých podle 
tohoto nařízení měla být omezena. 
Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát by navíc neměl překročit 4,7 
% jeho hrubého národního důchodu. 
Zvýšení omezené částky by mělo být 
možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

náklady plánu překračujícími maximální 
finanční příspěvek přidělený 
prostřednictvím nevratného příspěvku. 
Žádost o půjčku by mělo být možné 
předložit společně s plánem. V případě, že 
se žádost o půjčku podává jindy, měl by k 
ní být připojen revidovaný plán s dalšími 
milníky a cíli. Aby bylo zajištěno 
předsunutí zdrojů, měly by členské státy 
požádat o podporu v podobě půjčky 
nejpozději do 31. srpna 2024. Pro účely 
řádného finančního řízení by celková 
částka všech půjček poskytnutých podle 
tohoto nařízení měla být omezena. 
Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát by navíc neměl překročit 2 % 
jeho hrubého národního důchodu. Zvýšení 
omezené částky by nemělo být možné. Ze 
stejných důvodů řádného finančního řízení 
by mělo být možné vyplatit půjčku ve 
splátkách v návaznosti na dosažení 
výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména 
těmi, které jsou relevantní pro zelenou a 
digitální transformaci, a tedy vyššími 
náklady plánu překračujícími maximální 
finanční příspěvek přidělený 
prostřednictvím nevratného příspěvku. 
Žádost o půjčku by mělo být možné 
předložit společně s plánem. V případě, že 

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s vyššími náklady reforem a 
investicemi překračujícími maximální 
finanční příspěvek přidělený 
prostřednictvím nevratného příspěvku. 
Žádost o půjčku by mělo být možné 
předložit společně s plánem nebo v 
pozdější fázi. V případě, že se žádost o 
půjčku podává v pozdější fázi a týká se 
dalších reforem a investic, měl by k ní být 
připojen revidovaný plán s náležitými 
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se žádost o půjčku podává jindy, měl by k 
ní být připojen revidovaný plán s dalšími 
milníky a cíli. Aby bylo zajištěno 
předsunutí zdrojů, měly by členské státy 
požádat o podporu v podobě půjčky 
nejpozději do 31. srpna 2024. Pro účely 
řádného finančního řízení by celková 
částka všech půjček poskytnutých podle 
tohoto nařízení měla být omezena. 
Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát by navíc neměl překročit 4,7 
% jeho hrubého národního důchodu. 
Zvýšení omezené částky by mělo být 
možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

milníky a cíli. Aby bylo zajištěno 
předsunutí zdrojů, měly by členské státy 
požádat o podporu v podobě půjčky 
nejpozději do 31. srpna 2024. Pro účely 
řádného finančního řízení by celková 
částka všech půjček poskytnutých podle 
tohoto nařízení měla být omezena. 
Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát by navíc neměl překročit 6,8 
% jeho hrubého národního důchodu. 
Zvýšení omezené částky by mělo být 
možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami 
podporujícími růst a udržitelnými 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími jasnými milníky 
a cíli. Aby bylo zajištěno předsunutí 
zdrojů, měly by členské státy požádat o 
podporu v podobě půjčky nejpozději do 31. 
srpna 2024. Pro účely řádného finančního 
řízení by celková částka všech půjček 
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být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími časově vázanými 
a vědecky podloženými milníky a cíli. Aby 
bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly by 
členské státy požádat o podporu v podobě 
půjčky nejpozději do 31. srpna 2024. Pro 
účely řádného finančního řízení by celková 
částka všech půjček poskytnutých podle 
tohoto nařízení měla být omezena. 
Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát by navíc neměl překročit 4,7 
% jeho hrubého národního důchodu. 
Zvýšení omezené částky by mělo být 
možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
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návaznosti na dosažení výsledků. být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Greens/EFA

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a 
otevřenou digitální transformaci, a tedy 
vyššími náklady plánu překračujícími 
maximální finanční příspěvek přidělený 
prostřednictvím nevratného příspěvku. 
Žádost o půjčku by mělo být možné 
předložit společně s plánem. V případě, že 
se žádost o půjčku podává jindy, měl by k 
ní být připojen revidovaný plán s dalšími 
milníky a cíli. Aby bylo zajištěno 
předsunutí zdrojů, měly by členské státy 
požádat o podporu v podobě půjčky 
nejpozději do 31. srpna 2024. Pro účely 
řádného finančního řízení by celková 
částka všech půjček poskytnutých podle 
tohoto nařízení měla být omezena. 
Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát by navíc neměl překročit 6,8 
% jeho hrubého národního důchodu. 
Zvýšení omezené částky by mělo být 
možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2026. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami 

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami 
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a investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

a investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 3 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Or. de

Pozměňovací návrh 482
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Vzhledem k symetrickému dopadu 
na ekonomiky členských států by obecná 
úniková doložka fiskálního rámce EU 
Paktu o stabilitě a růstu měla zůstat 
aktivována nejméně do 31. prosince 2027, 
aby se členským státům poskytl čas a 
flexibilita na oživení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a 
do čtyř měsíců přijmout nové rozhodnutí.

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Pokud se 
Komise domnívá, že důvody předložené 
dotčeným členským státem takovou změnu 
ospravedlňují, měla by posoudit nový plán 
do dvou měsíců. Dotčený členský stát a 
Komise se mohou v případě potřeby 
dohodnout na prodloužení této lhůty o 
přiměřenou dobu. Rada by měla schválit 
posouzení nového plánu prostřednictvím 
prováděcího rozhodnutí na základě 
návrhu Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
čtyř měsíců přijmout nové rozhodnutí.

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o doplnění, 
změnu nebo nahrazení plánu na podporu 
oživení a odolnosti v období jeho 
provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
dvou měsíců přijmout nové rozhodnutí. Za 
účelem doplnění, změny nebo nahrazení 
svých plánů na podporu oživení a 
odolnosti by členské státy měly mít 
možnost využít nástroj pro technickou 
podporu v souladu s nařízením (EU) 
XX/YY [kterým se zřizuje nástroj pro 
technickou podporu].

Or. en



PE655.953v01-00 244/307 AM\1211941CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 485
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
čtyř měsíců přijmout nové rozhodnutí.

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení, odolnosti a 
transformace v období jeho provádění, 
pokud takový postup odůvodňují 
objektivní okolnosti. Komise by měla 
odůvodněnou žádost posoudit a do čtyř 
měsíců přijmout nové rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
čtyř měsíců přijmout nové rozhodnutí.

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu 
ročních plánů na podporu oživení a 
odolnosti v období jejich provádění, pokud 
takový postup odůvodňují objektivní 
okolnosti. Komise by měla odůvodněnou 
žádost posoudit a do dvou měsíců přijmout 
nové rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Jens Geier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členský stát by měl mít možnost (30) Členský stát by měl mít možnost 



AM\1211941CS.docx 245/307 PE655.953v01-00

CS

podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
čtyř měsíců přijmout nové rozhodnutí.

podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
čtyř měsíců provést nové hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
čtyř měsíců přijmout nové rozhodnutí.

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
dvou měsíců přijmout nové rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
čtyř měsíců přijmout nové rozhodnutí.

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
dvou měsíců přijmout nové rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že by Komise by měla být obeznámena s obecným obsahem plánu na 
podporu oživení a odolnosti, je pro posouzení pozměněných plánů opodstatněné stanovit 
kratší lhůtu.
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Pozměňovací návrh 490
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V zájmu účinnosti a zjednodušení 
finančního řízení nástroje by finanční 
podpora Unie pro plány na podporu 
oživení a odolnosti měla mít podobu 
financování založeného na dosažení 
výsledků měřených podle milníků a cílů 
uvedených ve schválených plánech na 
podporu oživení a odolnosti. Za tímto 
účelem by další podpora v podobě půjčky 
měla být spojena s dalšími milníky a cíli 
ve srovnání s těmi, které jsou relevantní 
pro finanční podporu (tj. nevratnou 
podporu).

(31) V zájmu účinnosti a zjednodušení 
finančního řízení nástroje by finanční 
podpora Unie pro plány na podporu 
oživení a odolnosti měla mít podobu 
financování založeného na dosažení 
výsledků měřených podle milníků a cílů 
uvedených ve schválených plánech na 
podporu oživení a odolnosti. Vzhledem k 
nedostatku finančních prostředků 
členských států a naléhavé potřebě 
prosazovat cíle tohoto nařízení by Komise 
měla poskytnout předběžné financování 
ve výši nejméně 20 % celkové podpory z 
fondů stanovené v rozhodnutí 
schvalujícím plán na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V zájmu účinnosti a zjednodušení 
finančního řízení nástroje by finanční 
podpora Unie pro plány na podporu 
oživení a odolnosti měla mít podobu 
financování založeného na dosažení 
výsledků měřených podle milníků a cílů 
uvedených ve schválených plánech na 
podporu oživení a odolnosti. Za tímto 
účelem by další podpora v podobě půjčky 
měla být spojena s dalšími milníky a cíli ve 
srovnání s těmi, které jsou relevantní pro 

(31) V zájmu účinnosti a zjednodušení 
finančního řízení nástroje by finanční 
podpora Unie pro plány na podporu 
oživení a odolnosti měla mít podobu 
financování založeného na dosažení 
výsledků měřených podle milníků a cílů 
uvedených ve schválených plánech na 
podporu oživení a odolnosti. Za tímto 
účelem by další podpora v podobě půjčky 
měla být spojena s dalšími milníky a cíli ve 
srovnání s těmi, které jsou relevantní pro 
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finanční podporu (tj. nevratnou podporu). finanční podporu (tj. nevratnou podporu). 
Podpora by měla být vyplácena až po 
splnění příslušných milníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V zájmu účinnosti a zjednodušení 
finančního řízení nástroje by finanční 
podpora Unie pro plány na podporu 
oživení a odolnosti měla mít podobu 
financování založeného na dosažení 
výsledků měřených podle milníků a cílů 
uvedených ve schválených plánech na 
podporu oživení a odolnosti. Za tímto 
účelem by další podpora v podobě půjčky 
měla být spojena s dalšími milníky a cíli ve 
srovnání s těmi, které jsou relevantní pro 
finanční podporu (tj. nevratnou podporu).

(31) V zájmu účinnosti a zjednodušení 
finančního řízení nástroje by finanční 
podpora Unie pro plány na podporu 
oživení, odolnosti a transformace měla mít 
podobu financování založeného na 
dosažení výsledků měřených podle 
vědecky podložených a     časově vázaných 
milníků a cílů uvedených ve schválených 
plánech na podporu oživení a odolnosti. Za 
tímto účelem by další podpora v podobě 
půjčky měla být spojena s dalšími milníky 
a cíli ve srovnání s těmi, které jsou 
relevantní pro finanční podporu (tj. 
nevratnou podporu).

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) V zájmu účinnosti a zjednodušení 
finančního řízení nástroje by finanční 
podpora Unie pro plány na podporu 
oživení a odolnosti měla mít podobu 
financování založeného na dosažení 
výsledků měřených podle milníků a cílů 
uvedených ve schválených plánech na 
podporu oživení a odolnosti. Za tímto 
účelem by další podpora v podobě půjčky 
měla být spojena s dalšími milníky a cíli ve 

(31) V zájmu účinnosti a zjednodušení 
finančního řízení nástroje by finanční 
podpora Unie pro plány na podporu 
oživení a odolnosti měla mít podobu 
financování založeného na dosažení 
výsledků měřených podle jasných milníků 
a cílů uvedených ve schválených plánech 
na podporu oživení a odolnosti. Za tímto 
účelem by další podpora v podobě půjčky 
měla být spojena s dalšími milníky a cíli ve 
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srovnání s těmi, které jsou relevantní pro 
finanční podporu (tj. nevratnou podporu).

srovnání s těmi, které jsou relevantní pro 
finanční podporu (tj. nevratnou podporu).

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Měly by být formulovány zvláštní 
požadavky týkající se podávání zpráv o 
řádném finančním řízení, o němž by měly 
členské státy informovat ve výroční zprávě 
o provádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Členské státy by měly ve svých 
výročních zprávách o provádění podávat 
zprávy o řádném finančním řízení. Proto 
je třeba formulovat zvláštní požadavky.

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky a platby. V zájmu 
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zrušení a vymáhání finančních 
prostředků. V zájmu zajištění 
předvídatelnosti by členské státy měly mít 
možnost podávat žádosti o platby dvakrát 
ročně. Platby by měly být prováděny ve 
splátkách a měly by záviset na tom, zda 
Komise plnění plánu na podporu oživení a 
odolnosti členským státem posoudí 
kladně. Pokud členský stát plán na 
podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit a zrušit. Měla by se 
stanovit náležitá řízení o sporných 
otázkách, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí Komise týkající se pozastavení, 
zrušení a vymáhání vyplacených částek 
respektuje právo členských států na 
předložení připomínek.

zajištění předvídatelnosti by členské státy 
měly mít možnost podávat žádosti o platby 
dvakrát ročně.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit a zrušit. Měla by se 
stanovit náležitá řízení o sporných 
otázkách, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
Komise týkající se pozastavení, zrušení a 
vymáhání vyplacených částek respektuje 
právo členských států na předložení 

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Komise by měla 
poskytnout předběžné financování až do 
výše 20 % celkové podpory z fondů 
stanovené v rozhodnutí schvalujícím plán 
na podporu oživení a odolnosti. Pokud 
členský stát plán na podporu oživení a 
odolnosti neplní uspokojivě, mělo by být 
možné finanční příspěvek pozastavit a 
zrušit. Měla by se stanovit náležitá řízení o 
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připomínek. sporných otázkách, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí Komise týkající se pozastavení, 
zrušení a vymáhání vyplacených částek 
respektuje právo členských států na 
předložení připomínek. Evropský 
parlament a Rada by měly být o veškerých 
takových řízeních o sporných otázkách 
včas předem informovány. 

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit a zrušit. Měla by se 
stanovit náležitá řízení o sporných 
otázkách, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
Komise týkající se pozastavení, zrušení a 
vymáhání vyplacených částek respektuje 
právo členských států na předložení 
připomínek.

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit, zrušit a zpětně 
vymáhat. Měla by se stanovit náležitá 
řízení o sporných otázkách, aby bylo 
zajištěno, že rozhodnutí Komise týkající se 
pozastavení, zrušení a vymáhání 
vyplacených částek respektuje právo 
členských států na předložení připomínek. 
V případě podvodu nebo nesprávného 
nakládání s finančním příspěvkem by 
měly být stanoveny sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla 
pro rozpočtové závazky, platby, 
pozastavení, zrušení a vymáhání finančních 
prostředků. V zájmu zajištění 
předvídatelnosti by členské státy měly mít 
možnost podávat žádosti o platby dvakrát 
ročně. Platby by měly být prováděny ve 
splátkách a měly by záviset na tom, zda 
Komise plnění plánu na podporu oživení a 
odolnosti členským státem posoudí kladně. 
Pokud členský stát plán na podporu oživení 
a odolnosti neplní uspokojivě, mělo by být 
možné finanční příspěvek pozastavit a 
zrušit. Měla by se stanovit náležitá řízení o 
sporných otázkách, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí Komise týkající se pozastavení, 
zrušení a vymáhání vyplacených částek 
respektuje právo členských států na 
předložení připomínek.

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měl akt v přenesené pravomoci stanovit 
zvláštní pravidla pro rozpočtové závazky, 
platby, pozastavení, zrušení a vymáhání 
finančních prostředků. V zájmu zajištění 
předvídatelnosti by členské státy měly mít 
možnost podávat žádosti o platby dvakrát 
ročně. Platby by měly být prováděny ve 
splátkách a měly by záviset na tom, zda 
Komise plnění plánu na podporu oživení a 
odolnosti členským státem posoudí kladně. 
Pokud členský stát plán na podporu oživení 
a odolnosti neplní uspokojivě, mělo by být 
možné finanční příspěvek pozastavit a 
zrušit. Měla by se stanovit náležitá řízení o 
sporných otázkách, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí Komise týkající se pozastavení, 
zrušení a vymáhání vyplacených částek 
respektuje právo členských států na 
předložení připomínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu 
na podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise úplné 
provedení plánu na podporu oživení a 
odolnosti členským státem posoudí kladně. 
Pokud členský stát plán na podporu oživení 
a odolnosti neplní uspokojivě, mělo by být 
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příspěvek pozastavit a zrušit. Měla by se 
stanovit náležitá řízení o sporných 
otázkách, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
Komise týkající se pozastavení, zrušení a 
vymáhání vyplacených částek respektuje 
právo členských států na předložení 
připomínek.

možné finanční příspěvek pozastavit a 
zrušit. Měla by se stanovit náležitá řízení o 
sporných otázkách, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí Komise týkající se pozastavení, 
zrušení a vymáhání vyplacených částek 
respektuje právo členských států na 
předložení připomínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit a zrušit. Měla by se 
stanovit náležitá řízení o sporných 
otázkách, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
Komise týkající se pozastavení, zrušení a 
vymáhání vyplacených částek respektuje 
právo členských států na předložení 
připomínek.

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by následovat okamžité 
pozastavení a zrušení finančního 
příspěvku. Měla by se stanovit náležitá 
řízení o sporných otázkách, aby bylo 
zajištěno, že rozhodnutí Komise týkající se 
pozastavení, zrušení a vymáhání 
vyplacených částek respektuje právo 
členských států na předložení připomínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit a zrušit. Měla by se 
stanovit náležitá řízení o sporných 
otázkách, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
Komise týkající se pozastavení, zrušení a 
vymáhání vyplacených částek respektuje 
právo členských států na předložení 
připomínek.

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly podávat žádosti o platby 
dvakrát ročně. Platby by měly být 
prováděny ve splátkách a měly by záviset 
na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit a zrušit. Měla by se 
stanovit náležitá řízení o sporných 
otázkách, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
Komise týkající se pozastavení, zrušení a 
vymáhání vyplacených částek respektuje 
právo členských států na předložení 
připomínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) V případech, kdy jsou v rámci 
evropského semestru, zejména v 
souvislosti s doporučeními pro jednotlivé 
země, zjištěny problémy, které vyžadují 
bezodkladné reformy, avšak dotyčný 
členský stát nevyužívá přidělené finanční 
prostředky dostatečně nebo Komise 
rozhodla takovéto financování pozastavit z 
důvodu neuspokojivého provádění plánů 
na podporu oživení a odolnosti nebo v 
případě nedostatků v oblasti právního 
státu, by opatření prováděná 
na regionální a místní úrovni, včetně 
iniciativ občanské společnosti, které 
přispívají k řešení těchto problémů, měla 
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moci čerpat podporu z facility i nadále a 
tyto prostředky by měly být dány 
k dispozici regionálním a místním 
orgánům a dalším zúčastněným stranám, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy čtvrtletně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy čtvrtletně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti. Příslušné 
výbory Evropského parlamentu mohou v 
kterékoli fázi vyslechnout zástupce 
členských států odpovědné za plány na 
podporu oživení a odolnosti a jakékoli 
další příslušné orgány a zúčastněné strany 
a projednat s nimi opatření, která jsou v 
tomto nařízení stanovena a která mají být 
podle tohoto nařízení přijata.

Or. en

Pozměňovací návrh 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby bylo provádění plánu na (33) Aby bylo provádění plánu na 
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podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy čtvrtletně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy pololetně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti. Při provádění 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
mohou členské státy využít nástroj pro 
technickou podporu v souladu s 
nařízením XX/YYYY [kterým se zřizuje 
nástroj pro technickou podporu].

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy čtvrtletně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy po 
konzultaci se sociálními partnery a 
organizacemi občanské společnosti 
čtvrtletně v rámci evropského semestru 
podávat zprávu o pokroku v jeho plnění. 
Takové zprávy vypracované dotčenými 
členskými státy by měly být příslušně 
zohledněny v národních programech 
reforem, které by měly být použity jako 
nástroj pro podávání zpráv o pokroku při 
plnění plánů na podporu oživení 
a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy čtvrtletně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení, odolnosti a transformace 
účinně sledováno, měly by členské státy 
čtvrtletně v rámci evropského semestru 
podávat zprávu o pokroku v jeho plnění. 
Takové zprávy vypracované 
akreditovanými nezávislými odborníky a 
auditované auditory třetích stran mohou 
být zohledněny v národních programech 
reforem, které by měly být použity jako 
nástroj pro podávání zpráv o pokroku při 
plnění plánů na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy čtvrtletně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy pololetně 
podávat zprávu o pokroku v jeho plnění. 
Takové zprávy vypracované dotčenými 
členskými státy by měly být příslušně 
zohledněny v národních programech 
reforem, které by měly být použity jako 
nástroj pro podávání zpráv o pokroku při 
plnění plánů na podporu oživení 
a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy čtvrtletně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy pololetně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit současně 
Evropskému parlamentu a Radě a Komise 
by měla v příslušném případě realizovat 
příslušné komunikační činnosti. Komise by 
měla zajistit viditelnost výdajů v rámci 
facility tím, že jednoznačně uvede, že 
podporované projekty by měly být jasně 
označeny slovy „iniciativa EU na podporu 
oživení“. Aby se zajistila plná 
transparentnost, musí být zveřejněni 
potenciální příjemci, příjemci, účastníci a 
koneční příjemci finančních nástrojů.  
Musí být uvedeni v digitálním systému pro 
sledování finančních prostředků EU, 
který zřídí Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti. Do veškerých 
dodatečných konzultací nebo 
informačních činností musí být před 
přijetím plánů a za stejných podmínek 
zapojena Rada a Parlament, které 
společně tvoří evropský rozpočtový orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit současně 
Evropskému parlamentu a Radě a Komise 
by měla v příslušném případě realizovat 
příslušné komunikační činnosti. Komise by 
měla zajistit viditelnost výdajů v rámci 
facility tím, že uvede, že podporované 
projekty by měly být jasně označeny slovy 
„iniciativa EU na podporu oživení“.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

(34) Pro účely transparentnosti a 
odpovědnosti by plány na podporu oživení 
a odolnosti přijaté Komisí měly být 
bezodkladně oznámeny současně 
Evropskému parlamentu a Radě za 
stejných podmínek a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit současně 
Evropskému parlamentu a Radě a Komise 
by měla v příslušném případě realizovat 
příslušné komunikační činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

(34) Pro účely transparentnosti by se 
roční plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla 
v příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Členské státy by měly zajistit, aby 
komunikační činnosti, zejména v 
souvislosti s povinnostmi zviditelnit 
podporu poskytnutou v rámci facility, byly 
vhodným způsobem šířeny více prostředky 
na odpovídající regionální a místní 
úrovni, a to nediskriminačním způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu s 
probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise a 
členský stát by měly ve všech fázích tohoto 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zaručit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování. Za tímto 
účelem by členské státy při předkládání 
svých plánů Komisi měly poskytovat 
příslušné informace o stávajícím nebo 
plánovaném financování z prostředků 
Unie. Finanční podpora v rámci facility 
by měla doplňovat podporu poskytovanou 
z jiných fondů a programů Unie a 
reformní a investiční projekty 

(35) Cíle facility na podporu oživení a 
odolnosti sdílí i jiné programy EU, což je 
přínosné s ohledem na doplňkovost a 
součinnost. Zvyšuje to nicméně riziko 
dvojího financování a konkurence mezi 
různými programy, zejména s ohledem na 
to, že program bude pokrývat projekty 
potenciálně způsobilé v rámci jiných 
oblastí politik, jako je soudržnost, 
doprava, energetika a výzkum.
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financované z facility by měly mít možnost 
získat finanční prostředky z jiných 
programů a nástrojů Unie za 
předpokladu, že taková podpora nekryje 
stejné náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zajištění účinného 
a soudržného přidělování prostředků 
z rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu 
s probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise 
a členský stát by měly ve všech fázích 
tohoto procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zaručit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost 
a součinnost zdrojů financování. Za tímto 
účelem by členské státy při předkládání 
svých plánů Komisi měly poskytovat 
příslušné informace o stávajícím nebo 
plánovaném financování z prostředků 
Unie. Finanční podpora v rámci facility by 
měla doplňovat podporu poskytovanou 
z jiných fondů a programů Unie a reformní 
a investiční projekty financované z facility 
by měly mít možnost získat finanční 
prostředky z jiných programů a nástrojů 
Unie za předpokladu, že taková podpora 
nekryje stejné náklady.

(35) V zájmu zajištění účinného 
a soudržného přidělování prostředků 
z rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu 
s probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat riziku 
překrývání s jinými programy, jako je 
Fond pro spravedlivou transformaci nebo 
InvestEU. Komise a členský stát by měly 
ve všech fázích tohoto procesu zajistit 
zejména účinnou koordinaci s cílem zaručit 
vzájemný soulad, soudržnost, doplňkovost 
a součinnost zdrojů financování. Za tímto 
účelem by členské státy při předkládání 
svých plánů Komisi měly poskytovat 
příslušné informace o stávajícím nebo 
plánovaném financování z prostředků 
Unie. Finanční podpora v rámci facility by 
měla doplňovat podporu poskytovanou 
z jiných fondů a programů Unie a reformní 
a investiční projekty financované z facility 
by měly mít možnost získat finanční 
prostředky z jiných programů a nástrojů 
Unie za předpokladu, že taková podpora 
nekryje stejné náklady.

Or. fr

Pozměňovací návrh 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu s 
probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise a 
členský stát by měly ve všech fázích tohoto 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zaručit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování. Za tímto 
účelem by členské státy při předkládání 
svých plánů Komisi měly poskytovat 
příslušné informace o stávajícím nebo 
plánovaném financování z prostředků 
Unie. Finanční podpora v rámci facility by 
měla doplňovat podporu poskytovanou z 
jiných fondů a programů Unie a reformní a 
investiční projekty financované z facility 
by měly mít možnost získat finanční 
prostředky z jiných programů a nástrojů 
Unie za předpokladu, že taková podpora 
nekryje stejné náklady.

(35) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu s 
probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise a 
členský stát by měly ve všech fázích tohoto 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zaručit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování a technické 
pomoci obdržené prostřednictvím nástroje 
pro technickou podporu. Za tímto účelem 
by členské státy při předkládání svých 
plánů Komisi měly poskytovat příslušné 
informace o stávajícím nebo plánovaném 
financování z prostředků Unie. Finanční 
podpora v rámci facility by měla doplňovat 
podporu poskytovanou z jiných fondů a 
programů Unie a reformní a investiční 
projekty financované z facility by měly mít 
možnost získat finanční prostředky z jiných 
programů a nástrojů Unie za předpokladu, 
že taková podpora nekryje stejné náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu s 

(35) V zájmu zajištění účinného a 
soudržného přidělování prostředků z 
rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení, jakož i za 
účelem předcházení střetu zájmů,  by 
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probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise a 
členský stát by měly ve všech fázích tohoto 
procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zaručit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování. Za tímto 
účelem by členské státy při předkládání 
svých plánů Komisi měly poskytovat 
příslušné informace o stávajícím nebo 
plánovaném financování z prostředků 
Unie. Finanční podpora v rámci facility by 
měla doplňovat podporu poskytovanou z 
jiných fondů a programů Unie a reformní a 
investiční projekty financované z facility 
by měly mít možnost získat finanční 
prostředky z jiných programů a nástrojů 
Unie za předpokladu, že taková podpora 
nekryje stejné náklady.

opatření podle tohoto nařízení měla být v 
souladu s probíhajícími programy Unie a 
měla by je doplňovat, aniž by docházelo k 
dvojímu financování týchž výdajů. Komise 
a členský stát by měly ve všech fázích 
tohoto procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zaručit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost a 
součinnost zdrojů financování. Za tímto 
účelem by členské státy při předkládání 
svých plánů Komisi měly poskytovat 
příslušné informace o stávajícím nebo 
plánovaném financování z prostředků 
Unie. Finanční podpora v rámci facility by 
měla doplňovat podporu poskytovanou z 
jiných fondů a programů Unie a reformní a 
investiční projekty financované z facility 
by měly mít možnost získat finanční 
prostředky z jiných programů a nástrojů 
Unie za předpokladu, že taková podpora 
nekryje stejné náklady.

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Veškeré finanční prostředky z 
facility na podporu oživení a odolnosti by 
měly být vynakládány efektivně, což bude 
mít dvojí pozitivní dopad na zotavení 
Evropy z krize a na její přechod k 
udržitelnému hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Výdaje v rámci facility by měly 
podléhat postupu udělování absolutoria 
Evropským parlamentem v souladu se 
zásadami odpovědnosti a 
transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi.

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci, zejména pro 
členské státy. Tyto požadavky by v 
příslušném případě měly zahrnovat 
měřitelné ukazatele jakožto základ pro 
hodnocení účinků daných nástrojů v praxi. 
Za tímto účelem by měl být vytvořen 
zvláštní srovnávací přehled. Výdaje v 
rámci facility by měly podléhat postupu 
udělování absolutoria Evropským 
parlamentem. Údaje shromážděné za 
účelem monitorování musí být členěny 
podle pohlaví a úrovně příjmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi.

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi. Za tímto 
účelem by měl být vytvořen zvláštní 
srovnávací přehled, který bude sladěný se 
sociálními a makroekonomickými 
srovnávacími přehledy.

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi.

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi. Údaje 
shromážděné za účelem monitorování 
musí být členěny podle pohlaví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi.

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi. 
Srovnávací přehled v sociální oblasti 
představuje jeden z podkladů pro 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi.

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi. Výdaje v 
rámci facility by měly podléhat postupu 
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udělování absolutoria.
Or. en

Pozměňovací návrh 528
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi.

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat harmonizované 
měřitelné ukazatele udržitelnosti jakožto 
základ pro hodnocení účinků daných 
nástrojů na životní prostředí, hospodářství 
a společnost..

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení čtvrtletní zprávu. V těchto 
zprávách by měly být zahrnuty podrobné 
informace o počtu schválených a 
projednávaných plánů na podporu oživení 
a odolnosti, pokroku dosaženém v 
souvislosti s plány příslušných členských 
států v rámci facility, stavu naplňování 
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podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

cílů a milníků v každém členském státě, 
množství prostředků vyčleněných a 
vyplacených ve prospěch každého 
členského státu i v celku, předložených 
žádostech o platbu, rozhodnutích o 
platbách, pozastavení nebo zrušení plateb, 
vymáhání finančních prostředků a 
příjemcích finančních prostředků a měly 
by v nich být rovněž obsaženy veškeré 
další informace významné pro zajištění 
plné transparentnosti a odpovědnosti;  
měla by rovněž obsahovat informace o 
objemu výnosů přidělených facilitě v rámci 
nástroje Evropské unie na podporu oživení 
v předchozím čtvrtletí, rozčleněných podle 
rozpočtových položek, a o přínosu částek 
získaných prostřednictvím nástroje 
Evropské unie na podporu oživení 
k dosažení cílů facility. V souladu se 
zásadami transparentnosti a odpovědnosti 
a na žádost Evropského parlamentu by se 
měla Komise jednou za čtvrtletí účastnit 
slyšení u Evropského parlamentu s cílem 
podat zprávu o činnostech a informacích 
zahrnutých ve čtvrtletních zprávách.

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení pololetní zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
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a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility a 
měla by také uvádět hodnocení rozdělené 
podle jednotlivých zemí a týkající se 
množství výnosů, které přispívají k 
naplňování celkového cíle ve výši 30 % 
nákladů z rozpočtu EU na podporu 
dosažení unijních cílů v oblasti klimatu a 
životního prostředí.  

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility, 
přičemž by měla tvořit  součást výročních 
integrovaných finančních zpráv a zpráv o 
odpovědnosti, podléhat postupu pro 
udělování absolutoria Evropským 
parlamentem a být součástí zprávy Komise 
o udělení absolutoria jako samostatná 
kapitola. 

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení pololetní zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility. 
Měla by rovněž obsahovat informace o 
pokroku při naplňování jednotlivých 
milníků, cílů a odpovídajících ukazatelů 
uvedených v plánech na podporu oživení 
a odolnosti jednotlivých států.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě 
o provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu jako součást 
výročních integrovaných finančních zpráv 
a zpráv o odpovědnosti, přičemž by tato 
zpráva měla podléhat postupu udělování 
absolutoria Evropským parlamentem. 
Tato zpráva by měla obsahovat informace 
o pokroku, jehož členské státy v rámci 
schválených plánů na podporu oživení a 
odolnosti dosáhly; měla by rovněž 
obsahovat informace o objemu výnosů 
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prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

přidělených facilitě v rámci nástroje 
Evropské unie na podporu oživení v 
předchozím roce, rozčleněných podle 
rozpočtových položek, a o přínosu částek 
získaných prostřednictvím nástroje 
Evropské unie na podporu oživení k 
dosažení cílů facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility. V 
této souvislosti by Komise měla navrhnout 
soubor společných ukazatelů výsledků a 
výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě 

(37) Aby se zabránilo možným 
podvodům, je vhodné, aby Komise 
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o provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

předložila Evropskému parlamentu a Radě 
o provádění facility stanovené v tomto 
nařízení pololetní zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

Or. fr

Pozměňovací návrh 536
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly, a o dopadu těchto plánů na 
rovnost žen a mužů; měla by rovněž 
obsahovat informace o objemu výnosů 
přidělených facilitě v rámci nástroje 
Evropské unie na podporu oživení v 
předchozím roce, rozčleněných podle 
rozpočtových položek, a o přínosu částek 
získaných prostřednictvím nástroje 
Evropské unie na podporu oživení k 
dosažení cílů facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení pololetní zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Největší výzvu představuje 
výjimečná a dočasná povaha facility ve 
vztahu k provádění strukturálních 
reforem a plánů na podporu odolnosti a 
oživení v krátkém časovém rámci. 
Evropský parlament musí celý proces 
pozorně sledovat a ujistit občany o 
demokratické kontrole. Za tímto účelem 
by Parlament mohl zřídit dočasný zvláštní 
výbor, jehož úkolem by bylo podávat 
zprávy o provádění plánů na podporu 
odolnosti a oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví



PE655.953v01-00 274/307 AM\1211941CS.docx

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Mělo by být provedeno nezávislé 
hodnocení zaměřené na dosažení cílů 
facility zřízené tímto nařízením, účinnosti 
využívání jejích zdrojů a její přidané 
hodnoty. V příslušném případě by se k 
hodnocení měl připojit návrh změn tohoto 
nařízení. Dlouhodobý dopad nástrojů by 
pak měl být přezkoumán při nezávislém 
hodnocení ex post.

(38) Při konzultaci s organizacemi 
občanské společnosti hájícími práva žen a 
s odborníky na genderové rozpočtování by 
mělo být provedeno nezávislé hodnocení 
zohledňující genderové hledisko, které 
bude zaměřeno na dosažení cílů facility 
zřízené tímto nařízením, účinnosti 
využívání jejích zdrojů a její přidané 
hodnoty. V příslušném případě by se k 
hodnocení měl připojit návrh změn tohoto 
nařízení. Dlouhodobý dopad nástrojů, 
včetně dopadu na rovnost žen a mužů, by 
pak měl být přezkoumán při nezávislém 
hodnocení ex post.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Mělo by být provedeno nezávislé 
hodnocení zaměřené na dosažení cílů 
facility zřízené tímto nařízením, účinnosti 
využívání jejích zdrojů a její přidané 
hodnoty. V příslušném případě by se k 
hodnocení měl připojit návrh změn tohoto 
nařízení. Dlouhodobý dopad nástrojů by 
pak měl být přezkoumán při nezávislém 
hodnocení ex post.

(38) Mělo by být provedeno nezávislé 
hodnocení zaměřené na dosažení cílů 
facility zřízené tímto nařízením, účinnosti 
využívání jejích zdrojů a její přidané 
hodnoty. V příslušném případě by se k 
hodnocení měl připojit návrh změn tohoto 
nařízení. Dlouhodobý dopad facility na 
společnost, hospodářství, regiony a životní 
prostředí by pak měl být přezkoumán při 
nezávislém hodnocení ex post, včetně 
konkrétních údajů a výsledků za 
jednotlivé členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Facilita by měla dostupná těm 
členským státům, které se podpisem 
připojily k „závazku ctít právní stát“ a 
které jsou odhodlány respektovat právní 
stát a základní hodnoty Unie zakotvené ve 
Smlouvách.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38b) Komise by měla být zmocněna k 
zahájení mechanismu pozastavení výplaty 
prostředků na závazky nebo prostředky na 
platby členským státům v rámci facility v 
případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu, které mají 
dopad na zásadu řádného finančního 
řízení nebo ochranu finančních zájmů 
Unie či pokud takový dopad hrozí. 
Facilita by měla stanovit jasná pravidla a 
postupy pro zahájení mechanismu 
pozastavení nebo jeho zrušení. V této 
souvislosti by řízení o pozastavení 
financování z facility a následné uložení 
prostředků jako rezervy mělo být 
zastaveno pouze tehdy, pokud s ním 
vysloví nesouhlas kvalifikovaná většina v 
Radě nebo většina v Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla 
Komise vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13 . Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a 
vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen a 
nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních 
operací. Pravidla přijatá na základě 
článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 

vypouští se
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efektivního financování z prostředků EU.
__________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 
13).

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla 
Komise vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13 . Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci.
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toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a 
vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen a 
nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních 
operací. Pravidla přijatá na základě 
článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.
__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci.
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příslušných milníků a cílů by měla 
Komise vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13 . Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a 
vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen a 
nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních 
operací. Pravidla přijatá na základě 
článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.
__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu.13  Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci. Pravomoc přijímat akty na 
základě článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie (SFEU) týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla být 
přenesena na Komisi. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, 
a to i na odborné úrovni, a aby tyto 
konzultace probíhaly v souladu se 
zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Zejména pro zajištění 
rovné účasti na přípravě aktů v přenesené 
pravomoci obdrží veškeré dokumenty 
Evropský parlament a Rada současně 
s odborníky z členských států a odborníci 
z členských států mají automaticky přístup 
na zasedání skupin odborníků Komise, jež 
se věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci. Po přijetí aktu v přenesené 
pravomoci by mělo být možné, aby se 
dotčený členský stát a Komise dohodly na 
určitých provozních ujednáních technické 
povahy, které stanoví podrobné aspekty 
provádění, pokud jde o harmonogramy, 
ukazatele pro milníky a cíle a přístup k 
podkladovým údajům. Aby byla provozní 
ujednání neustále relevantní, pokud jde o 
stávající okolnosti při provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, mělo by být 
možné měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
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právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
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182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13 . Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a 
vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen a 
nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních 
operací. Pravidla přijatá na základě 
článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí aktu v přenesené 
pravomoci by mělo být možné, aby se 
dotčený členský stát a Komise dohodly na 
určitých provozních ujednáních technické 
povahy, které stanoví podrobné aspekty 
provádění, pokud jde o harmonogramy, 
ukazatele pro milníky a cíle a přístup k 
podkladovým údajům. Tato opatření spolu 
s volbou příslušných milníků a cílů 
umožní, aby byly do plánů na podporu 
oživení a odolnosti začleněny investice do 
infrastruktury, které si s ohledem na svůj 
objem a složitost mohou žádat delší 
realizační období přesahující časový 
rámec nařízení.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla 
Komise vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13 . Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 

(39) Plány na podporu oživení 
a odolnosti, které mají provádět členské 
státy, odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, a doprovodný přesun 
rozpočtových prostředků by měly být 
stanoveny v legislativním aktu, který 
přijmou Evropský parlament a Rada. Po 
přijetí aktu mělo být možné, aby se 
dotčený členský stát a Komise dohodly na 
určitých provozních ujednáních technické 
povahy, které stanoví podrobné aspekty 
provádění, pokud jde o harmonogramy, 
ukazatele pro milníky a cíle a přístup k 
podkladovým údajům. Aby byla provozní 
ujednání neustále relevantní, pokud jde o 
stávající okolnosti při provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, mělo by být 
možné měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.
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efektivního financování z prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 

(39) Roční plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
poté, co Evropský parlament a Rada 
rozhodnou o aktu v přenesené pravomoci 
týkajícím se dopadů, které budou národní 
plány na podporu oživení mít na globální 
cíle a strategie vytyčené v roční strategii 
Unie pro udržitelný růst a na unijní 
rozpočet. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k uplatňování tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Prováděcí pravomoci týkající 
se přijetí plánů na podporu oživení a 
odolnosti a vyplacení finanční podpory po 
splnění příslušných milníků a cílů by měla 
Komise vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
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finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
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Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU. Z 
uvedeného vyplývá, že členským státům 
vykazujícím všeobecné nedostatky ve 
vztahu k právnímu státu by neměla být 
poskytnuta žádná finanční podpora v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
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kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 

(39) Roční plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
poté, co Evropský parlament a Rada 
rozhodnou o aktu v přenesené pravomoci 
týkajícím se dopadů, které budou národní 
plány na podporu oživení mít na globální 
cíle a strategie vytyčené v roční strategii 
Unie pro udržitelný růst a na unijní 
rozpočet. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k uplatňování tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Prováděcí a přenesené 
pravomoci týkající se přijetí plánů na 
podporu oživení a odolnosti a vyplacení 
finanční podpory po splnění příslušných 
milníků a cílů by měla Komise vykonávat 
v souladu s nařízením (EU) č. 182/201113 a  

článkem 290 SFEU. Po přijetí 
prováděcího aktu by mělo být možné, aby 
se dotčený členský stát a Komise dohodly 
na určitých provozních ujednáních 
technické povahy, které stanoví podrobné 
aspekty provádění, pokud jde o 
harmonogramy, ukazatele pro milníky a 
cíle a přístup k podkladovým údajům. Aby 
byla provozní ujednání neustále relevantní, 
pokud jde o stávající okolnosti při 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti, mělo by být možné měnit prvky 
takových technických ujednání na základě 
vzájemné dohody. Na toto nařízení se 
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postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

vztahují horizontální finanční pravidla 
přijatá Evropským parlamentem a Radou 
na základě článku 322 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Tato pravidla 
jsou stanovena ve finančním nařízení a 
vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen a 
nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž týkají ochrany rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků ve 
vztahu k právnímu státu v členských 
státech, neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování z 
prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
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vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu 
k právnímu státu v členských státech, 
neboť dodržování právního státu a úcta k 
demokratickému systému brzd a protiváh, 
nezávislé soudní moci, pluralitě 
sdělovacích prostředků a jejich svobodě 
jsou základními předpoklady řádného 
finančního řízení, efektivního financování 
z prostředků EU a boje proti korupci.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en
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Pozměňovací návrh 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
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všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

všeobecných nedostatků ve vztahu 
k právnímu státu v členských státech, 
neboť dodržování právního státu a úcta k 
demokratickému systému brzd a protiváh, 
nezávislé soudní moci, pluralitě 
sdělovacích prostředků a jejich svobodě 
jsou základními předpoklady řádného 
finančního řízení, efektivního financování 
z prostředků EU a boje proti korupci.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení, odolnosti a 
transformace a vyplacení finanční podpory 
po splnění příslušných milníků a cílů by 
měla Komise vykonávat v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 na základě jeho 
přezkumného postupu. Po přijetí 
prováděcího aktu by mělo být možné, aby 
se dotčený členský stát a Komise dohodly 
na určitých provozních ujednáních 
technické povahy, které stanoví podrobné 
aspekty provádění, pokud jde o 
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milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

harmonogramy, ukazatele udržitelnosti pro 
vědecky podložené a časově ohraničené 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení, odolnosti a transformace, mělo by 
být možné měnit prvky takových 
technických ujednání na základě vzájemné 
dohody. Na toto nařízení se vztahují 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a 
vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen a 
nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž týkají ochrany rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků ve 
vztahu k právnímu státu v členských 
státech, neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování z 
prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
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státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měly přijmout 
Rada a Evropský parlament 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci na návrh Komise. Prováděcí 
pravomoci týkající se přijetí plánů na 
podporu oživení a odolnosti a vyplacení 
finanční podpory po splnění příslušných 
milníků a cílů by měla Komise vykonávat 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 na 
základě jeho přezkumného postupu13. Po 
přijetí aktu v přenesené pravomoci by mělo 
být možné, aby se dotčený členský stát a 
Komise dohodly na určitých provozních 
ujednáních technické povahy, které stanoví 
podrobné aspekty provádění, pokud jde o 
harmonogramy, ukazatele pro milníky a 
cíle a přístup k podkladovým údajům. Aby 
byla provozní ujednání neustále relevantní, 
pokud jde o stávající okolnosti při 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti, mělo by být možné měnit prvky 
takových technických ujednání na základě 
vzájemné dohody. Na toto nařízení se 
vztahují horizontální finanční pravidla 
přijatá Evropským parlamentem a Radou 
na základě článku 322 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Tato pravidla 
jsou stanovena ve finančním nařízení a 
vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen a 
nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž týkají ochrany rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků ve 
vztahu k právnímu státu v členských 
státech, neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování z 
prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
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způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 

(39) Plány na podporu oživení 
a odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla přijmout 
Rada prostřednictvím prováděcího 
rozhodnutí na návrh Komise. Za účelem 
zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího 
rozhodnutí by mělo být možné, aby se 
dotčený členský stát a Komise dohodly na 
určitých provozních ujednáních technické 
povahy, které stanoví podrobné aspekty 
provádění, pokud jde o harmonogramy, 
ukazatele pro milníky a cíle a přístup k 
podkladovým údajům. Aby byla provozní 
ujednání neustále relevantní, pokud jde o 
stávající okolnosti při provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, mělo by být 
možné měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
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prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny pravomoci k 
přijetí aktů v přenesené pravomoci. 
Pravomoc přijmout akty týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
a vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU). Po přijetí aktu v přenesené 
pravomoci by mělo být možné, aby se 



PE655.953v01-00 296/307 AM\1211941CS.docx

CS

stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

dotčený členský stát a Komise dohodly na 
určitých provozních ujednáních technické 
povahy, které stanoví podrobné aspekty 
provádění, pokud jde o harmonogramy, 
ukazatele pro milníky a cíle a přístup k 
podkladovým údajům. Aby byla provozní 
ujednání neustále relevantní, pokud jde o 
stávající okolnosti při provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, mělo by být 
možné měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a (39) Plány na podporu oživení a 
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odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny přenesené 
pravomoci. Přenesené pravomoci týkající 
se přijetí plánů na podporu oživení a 
odolnosti a vyplacení finanční podpory po 
splnění jednoznačných milníků a cílů by 
měla Komise vykonávat v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 na základě jeho 
přezkumného postupu. Po přijetí aktu v 
přenesené pravomoci by mělo být možné, 
aby se dotčený členský stát a Komise 
dohodly na určitých provozních ujednáních 
technické povahy, které stanoví podrobné 
aspekty provádění, pokud jde o 
harmonogramy, ukazatele pro jednoznačné 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k uplatňování tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci. Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení tohoto nařízení by 
měly být Komisi svěřeny přenesené 
pravomoci. Přenesené pravomoci týkající 
se přijetí plánů na podporu oživení a 
odolnosti a vyplacení finanční podpory po 
splnění příslušných milníků a cílů by měla 
Komise vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu. Po přijetí aktu v přenesené 
pravomoci by mělo být možné, aby se 
dotčený členský stát a Komise dohodly na 
určitých provozních ujednáních technické 
povahy, které stanoví podrobné aspekty 
provádění, pokud jde o harmonogramy, 
ukazatele pro milníky a cíle a přístup k 
podkladovým údajům. Aby byla provozní 
ujednání neustále relevantní, pokud jde o 
stávající okolnosti při provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, mělo by být 
možné měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
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ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) V zájmu rychlého ekonomického 
oživení by měla být pomoc poskytnuta co 
nejrychleji a nejúčinněji. Členské státy a 
orgány Unie, které se účastní 
rozhodování, by měly vyvinout co největší 
úsilí o snížení doby zpracování a o 
zjednodušení postupů s cílem zajistit 
hladké a rychlé přijetí rozhodnutí o 
uvolnění prostředků z facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Facilita klíčovým programem 
nástroje Evropské unie na podporu 
oživení v rámci revidovaného víceletého 
finančního rámce. Výdaje v rámci facility 
budou však podléhat postupu udělování 
absolutoria Evropským parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Výdaje z facility by měly podléhat 
zvláštnímu postupu udělování absolutoria, 
který by měl ověřit, zda bylo provádění v 
souladu s příslušnými pravidly, včetně 
zásady řádného finančního řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201314, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9515, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9616 a nařízením Rady (EU) 
2017/193917 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 

(40) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201314, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9515, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9616 a nařízením Rady (EU) 
2017/193917 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 



AM\1211941CS.docx 301/307 PE655.953v01-00

CS

případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol a 
inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné 
činy proti finančním zájmům Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137118. V 
souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
úřadu EPPO a Evropskému účetnímu 
dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a 
zajistit, aby všechny třetí osoby podílející 
se na vynakládání finančních prostředků 
Unie udělily Komisi, úřadu OLAF, úřadu 
EPPO a Evropskému účetnímu dvoru 
rovnocenná práva.

případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol a 
inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné 
činy proti finančním zájmům Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137118. V 
souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, ohlásit 
všechny údajné nesrovnalosti nebo 
podvody a plně spolupracovat při ochraně 
finančních zájmů Unie, udělit Komisi, 
úřadu OLAF, úřadu EPPO a Evropskému 
účetnímu dvoru nezbytná práva a potřebný 
přístup a zajistit, aby všechny třetí osoby 
podílející se na vynakládání finančních 
prostředků Unie udělily Komisi, úřadu 
OLAF, úřadu EPPO a Evropskému 
účetnímu dvoru rovnocenná práva. Pro 
účely odhalování a nahlašování 
nesrovnalostí a podvodů jsou Komisi k 
dispozici IT nástroje, které použijí 
příjemci podpory z facility.

__________________ __________________
14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

15 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

15 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).
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16 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

16 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

17 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

17 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201314, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9515, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9616 a nařízením Rady (EU) 
2017/193917 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 

(40) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201314, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9515, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9616 a nařízením Rady (EU) 
2017/193917 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
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správní vyšetřování, včetně kontrol a 
inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné 
činy proti finančním zájmům Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137118. V 
souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
úřadu EPPO a Evropskému účetnímu 
dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a 
zajistit, aby všechny třetí osoby podílející 
se na vynakládání finančních prostředků 
Unie udělily Komisi, úřadu OLAF, úřadu 
EPPO a Evropskému účetnímu dvoru 
rovnocenná práva.

správní vyšetřování, včetně kontrol a 
inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné 
činy proti finančním zájmům Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137118. V 
souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
úřadu EPPO a Evropskému účetnímu 
dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a 
zajistit, aby všechny třetí osoby podílející 
se na vynakládání finančních prostředků 
Unie udělily Komisi, úřadu OLAF, úřadu 
EPPO a Evropskému účetnímu dvoru 
rovnocenná práva. Státy, které se podílejí 
na činnosti úřadu EPPO, obdrží 
dodatečné předběžné finanční prostředky 
k pokrytí 5 % svých národních plánů na 
podporu obnovy a odolnosti.

__________________ __________________
14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

15 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

15 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 

16 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
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15.11.1996, s. 2). 15.11.1996, s. 2).
17 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

17 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Marc Angel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201314, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9515, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9616 a nařízením Rady (EU) 
2017/193917 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol a 
inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 

(40) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201314, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9515, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9616 a nařízením Rady (EU) 
2017/193917 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, stejně jako nedodržování zásady 
právního státu, zpětného získávání 
ztracených, neoprávněně vyplacených či 
nesprávně použitých finančních prostředků 
a případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol a 
inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
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vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné 
činy proti finančním zájmům Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137118. V 
souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
úřadu EPPO a Evropskému účetnímu 
dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a 
zajistit, aby všechny třetí osoby podílející 
se na vynakládání finančních prostředků 
Unie udělily Komisi, úřadu OLAF, úřadu 
EPPO a Evropskému účetnímu dvoru 
rovnocenná práva.

evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné 
činy proti finančním zájmům Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137118. V 
souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
úřadu EPPO a Evropskému účetnímu 
dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a 
zajistit, aby všechny třetí osoby podílející 
se na vynakládání finančních prostředků 
Unie udělily Komisi, úřadu OLAF, úřadu 
EPPO a Evropskému účetnímu dvoru 
rovnocenná práva.

__________________ __________________
14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

15 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

15 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

16 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

17 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

17 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 

18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
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proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Bezprecedentní rozsah facility na 
podporu oživení a odolnosti vyžaduje, aby 
byl tento nástroj v zájmu evropského 
daňového poplatníka podroben co 
nejpřísnějšímu dohledu. Měla by se proto 
uplatnit rozpočtová pravidla Unie. 
Kontrolu účtů by měl provádět Účetní 
dvůr. Souhrnný rozpočet podléhá postupu 
udělování absolutoria.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(41) Parlament se zájmem vyhlíží 
posouzení souladu facility na podporu 
oživení a odolnosti se zásadou subsidiarity 
a proporcionality stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Plány podpoří evropskou 
spolupráci a v maximální možné míře a 
podle potřeby přinesou další výhody více 
než jednomu členskému státu, přičemž 
opatření, která se opírají o spolupráci více 
členských států, by měla být hodnocena 
příznivě.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41b) Základní logika tohoto nařízení 
představuje významný krok směrem ke 
stále užší Unii. Jako takové se přezkumy a 
pravidelné aktuální informace o 
fungování programu předkládají 
Evropskému parlamentu s cílem 
poskytnout podklady k diskuzím na 
konferenci o budoucnosti Evropy a k 
obecným debatám o budoucnosti Unie.

Or. en


