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Pozmeňujúci návrh 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Citácia 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na stanovisko Európskeho 
dvora audítorov č. 6/2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V súlade s článkami 120 a 121 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej 
len „zmluva“) sa od členských štátov 
vyžaduje, aby riadili svoje hospodárske 
politiky so zámerom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie a v nadväznosti na hlavné 
smery, ktoré prijme Rada. Podľa článku 
148 Zmluvy členské štáty vykonávajú 
politiky zamestnanosti, ktoré zohľadňujú 
usmernenia pre zamestnanosť. Koordinácia 
hospodárskych politík členských štátov je 
preto vecou spoločného záujmu.

(1) V súlade s článkami 120 a 121 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej 
len „zmluva“) sa od členských štátov 
vyžaduje, aby riadili svoje hospodárske 
politiky so zámerom prispieť k dosiahnutiu 
cieľov Únie a v nadväznosti na hlavné 
smery, ktoré prijme Rada. Podľa článku 
148 Zmluvy členské štáty vykonávajú 
politiky zamestnanosti, ktoré zohľadňujú 
usmernenia pre zamestnanosť. Koordinácia 
hospodárskych politík členských štátov je 
spoločným záujmom z dôvodu nesúladu 
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medzi zavedením eura ako spoločnej meny 
a hospodárskou realitou v rôznych 
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 175 zmluvy sa okrem 
iného stanovuje, že členské štáty by mali 
koordinovať svoje hospodárske politiky 
tak, aby dosiahli ciele hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti uvedené 
v článku 174.

(2) V článku 174 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie sa stanovuje, že Únia sa v 
záujme posilnenia svojej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti má 
zameriavať na znižovanie rozdielov medzi 
úrovňami rozvoja rôznych regiónov a 
zaostalosti najviac znevýhodnených 
regiónov alebo ostrovov, a že osobitná 
pozornosť sa má venovať najmä 
vidieckym regiónom, regiónom 
zasiahnutým zmenami v priemysle a 
regiónom závažne a trvalo 
znevýhodneným prírodnými a 
demografickými podmienkami. V článku 
175 zmluvy sa okrem iného stanovuje, že 
členské štáty by mali koordinovať svoje 
hospodárske politiky tak, aby dosiahli ciele 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti uvedené v článku 174.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Podľa článkov 2 a 8 ZFEÚ sa 
Únia vo všetkých svojich činnostiach 
zameriava na odstránenie nerovností a 
podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a 
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ženami. Uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti vrátane rodového rozpočtovania 
by sa preto malo používať vo všetkých 
politikách a nariadeniach EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Podľa článkov 2 a 8 ZFEÚ sa 
Únia vo všetkých svojich činnostiach 
zameriava na odstránenie nerovností a 
podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a 
ženami. Uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti vrátane rodového rozpočtovania 
by sa preto malo používať vo všetkých 
politikách a nariadeniach EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
závermi Rady z 21. júla 2020, ktorými sa 
výrazne znížilo financovanie zamerané na 
obnovu a odolnosť prostredníctvom 
programov a finančných nástrojov EÚ z 
balíka opatrení na podporu obnovy a 
odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík (ďalej 
len „európsky semester“) vrátane zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je na 
úrovni Únie rámcom pre identifikáciu 
národných reformných priorít 
a monitorovanie ich implementácie. 
Členské štáty vypracúvajú vlastné 
národné viacročné investičné stratégie na 
podporu týchto reforiem. Tieto stratégie 
by mali byť predložené spolu s ročnými 
národnými programami reforiem ako 
prostriedok na načrtnutie a koordinovanie 
prioritných investičných projektov, ktoré 
by mali byť podporené z finančných 
prostriedkov členských štátov a/alebo 
Únie.

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len 
„európsky semester“) vrátane zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je na 
úrovni Únie rámcom pre identifikáciu 
národných reformných priorít 
a monitorovanie ich implementácie. 
Členské štáty vypracúvajú vlastné národné 
viacročné investičné stratégie na podporu 
týchto reforiem. Tieto stratégie by mali byť 
predložené spolu s ročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
načrtnutie a koordinovanie prioritných 
investičných projektov, ktoré by mali byť 
podporené z finančných prostriedkov 

(3) Na úrovni Únie sú európsky 
semester pre udržateľnú koordináciu 
politík (ďalej len „európsky semester“), 
rámec na uľahčenie vykonávania 
Európskej zelenej dohody vrátane zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv, ciele 
udržateľného rozvoja, národné klimatické 
a energetické plány prijaté v rámci 
riadenia energetickej únie, a plány 
spravodlivej transformácie rámcami pre 
identifikáciu národných reformných priorít 
a monitorovanie ich implementácie. V 
rámci cieľov európskeho semestra sa 
riešia aj štrukturálne reformy založené na 
solidarite, integrácii a sociálnej 
spravodlivosti s cieľom vytvoriť kvalitné 
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členských štátov a/alebo Únie. pracovné miesta a rast, zabezpečiť 
rovnosť príležitostí a prístup k nim a 
sociálnu ochranu, chrániť zraniteľné 
skupiny a zlepšiť životnú úroveň všetkých, 
pričom členské štáty vypracúvajú vlastné 
národné viacročné investičné stratégie na 
podporu týchto reforiem a súčasne 
zohľadňujú príspevok 
makroekonomických politík ku splneniu 
cieľov v oblasti udržateľného rozvoja. 
Tieto stratégie by mali byť predložené 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie, a mali by slúžiť na 
načrtnutie a koordináciu prioritných 
investičných projektov, na ktoré sa má 
poskytnúť podpora z finančných 
prostriedkov členských štátov a/alebo 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto 
stratégie by mali byť predložené spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
hlavným rámcom pre identifikáciu 
národných reformných priorít v oblasti 
hospodárskej politiky a na monitorovanie 
ich implementácie. Členské štáty 
vypracúvajú vlastné národné viacročné 
investičné stratégie na podporu týchto 
reforiem. Tieto stratégie by mali byť 
predložené spolu s ročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
načrtnutie a koordinovanie prioritných 
investičných projektov, ktoré by mali byť 
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a/alebo Únie. podporené z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Európsky 
parlament v kontexte európskeho 
semestra uviedol, že sociálne zodpovedné 
reformy musia byť založené na solidarite, 
začleňovaní, sociálnej spravodlivosti 
a spravodlivom rozdelení bohatstva, aby 
sa zaručila rovnosť a prístup k 
príležitostiam a k sociálnej ochrane a s 
cieľom chrániť zraniteľné skupiny 
a zlepšiť životné podmienky pre všetkých 
občanov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto 
stratégie by mali byť predložené spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie.

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja je na úrovni 
Únie rámcom pre identifikáciu národných 
udržateľných reformných a investičných 
priorít a monitorovanie ich implementácie. 
V tomto kontexte, ktorý treba nahradiť, 
aby sa podporil spravodlivý, inkluzívny a 
udržateľný rast, vysoko kvalitná 
zamestnanosť a ochrana životného 
prostredia, ako jasne vyplýva z krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19, ako aj 
z hospodárskej a finančnej krízy z roku 
2008, členské štáty vypracúvajú vlastné 
národné viacročné investičné stratégie na 
podporu týchto reforiem a investícií. Tieto 
stratégie by mali byť predložené spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
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a/alebo Únie.
Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto 
stratégie by mali byť predložené spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie.

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. V rámci cieľov 
európskeho semestra sa riešia aj 
štrukturálne reformy založené na 
solidarite, integrácii a sociálnej 
spravodlivosti s cieľom vytvoriť kvalitné 
pracovné miesta a rast, zabezpečiť 
rovnosť príležitostí a prístup k nim a 
sociálnu ochranu, chrániť zraniteľné 
skupiny a zlepšiť životnú úroveň všetkých 
občanov. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto 
stratégie by mali byť predložené spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu (3) Európsky semester pre koordináciu 
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hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto 
stratégie by mali byť predložené spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie.

hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) je na úrovni Únie rámcom pre 
identifikáciu národných reformných priorít 
a monitorovanie ich implementácie. 
Oživenie hospodárstva z tejto historickej 
recesie by sa však malo riadiť cieľmi 
stanovenými v Európskej zelenej dohode a 
v Európskom pilieri sociálnych práv, aby 
sa podporil nový hospodársky model pre 
inkluzívny a udržateľný rozvoj. Členské 
štáty vypracúvajú vlastné národné 
viacročné investičné stratégie na podporu 
týchto reforiem. Tieto stratégie by mali byť 
predložené spolu s ročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
načrtnutie a koordinovanie prioritných 
investičných projektov, ktoré by mali byť 
podporené z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto 
stratégie by mali byť predložené spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie.

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja je na úrovni 
Únie rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto 
stratégie by mali byť predložené spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami vo všetkých členských štátoch. 
Výzvy súvisiace s demografiou sú 
v dôsledku COVID-19 ešte výraznejšie. 
Kríza spôsobená ochorením COVID-19 
má neúmerný vplyv na ženy a dievčatá 
kvôli existujúcim nerovnostiam, ktoré 
okrem iného vedú ku zvýšenému riziku 
rodovo motivovaného násilia počas 
obmedzenia pohybu a vyššiemu výskytu 
prípadov vypadnutia z trhu práce 
spojeným s vyššou záťažou v oblasti 
opatrovateľských úloh, vyšším podielom 
žien zamestnaných v odvetviach, na ktoré 
malo obmedzenie pohybu vplyv, v 
neformálnom hospodárstve a v odvetviach 
s vyšším výskytom neistých podmienok. 
Pandémia COVID-19, ako aj predošlá 
hospodárska a finančná kríza ukazujú, že 
po odoznení kríz sú rozdiely medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o 
hospodársky rozvoj, fiškálne zdroje, 
životnú úroveň a kvalitu verejných 
služieb, často výraznejšie. Hospodárske 
krízy trvalo zvyšujú alebo prejavujú 
nerovnosť medzi spoločnosťami a v rámci 
spoločností, pokiaľ ich účinky nie sú 
rýchlo a účinne zmierňované 
prostredníctvom pripravenosti na krízu a 
hospodárskej, sociálnej, ekologickej a 
administratívnej odolnosti. Nedostatočná 
odolnosť môže viesť aj k presahom 
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otrasov medzi členskými štátmi alebo v 
rámci Únie ako celku, ktorým možno 
predísť, a prináša tak výzvy pre 
konvergenciu a súdržnosť v Únii a 
ohrozuje stabilitu hospodárskej a menovej 
únie a jednotného trhu. Budovanie 
stabilných a odolných hospodárstiev 
a finančných systémov založených na 
stabilných hospodárskych a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 

(4) Vypuknutie pandémie COVID-19 
na začiatku roka 2020 je veľký symetrický 
šok pre globálne hospodárstvo a 
hospodárstvo Únie s významným 
asymetrickým sociálnym a hospodárskym 
vplyvom v členských štátoch a regiónoch, 
a zmenilo hospodársky a sociálny výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadalo si naliehavú, efektívnu a 
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COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

koordinovanú reakciu na úrovni Únie aj 
členských štátov na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetky členské štáty. Podľa 
prognózy Komisie z leta 2020 sa 
predpokladá, že hospodárstvo EÚ v roku 
2020 poklesne o 8,3 %, čo je omnoho viac 
a s väčšími rozdielmi, než sa pôvodne 
predpokladalo, a oveľa hlbší pokles než 
počas finančnej krízy z roku 2008. Okrem 
toho sa zamestnanosť v EÚ v druhom 
štvrťroku 2020 znížila o 2,7 % v 
porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, 
pričom už v prvom štvrťroku sa znížila o 
0,2 %. Aj výzvy súvisiace s demografiou 
sú v dôsledku COVID-19 ešte výraznejšie. 
Pandémia COVID-19, ako aj predošlá 
hospodárska a finančná kríza z roku 2008 
svedčia o tom, že budovanie stabilných, 
udržateľných, sociálne vyvážených 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
hospodárskych a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky spravodlivým, inkluzívnym a 
udržateľným spôsobom. Strednodobé 
a dlhodobé sociálne a hospodárske 
dôsledky krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 budú v kritickej miere závisieť 
od toho, ako rýchlo sa hospodárstva a 
spoločnosti členských štátov zotavia 
z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Udržateľné reformy 
a investície na riešenie štrukturálnych 
nedostatkov ekonomík a spoločností 
a posilnenie ich odolnosti budú mať preto 
zásadný význam v procese návratu 
hospodárstiev na cestu spravodlivej, 
inkluzívnej a udržateľnej obnovy a pri 
zastavení ďalšieho prehlbovania rozdielov 
v Únii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 134
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetky členské štáty. Kríza 
spôsobená ochorením COVID-19 má 
neúmerný vplyv na ženy a dievčatá z 
dôvodu existujúcich nerovností, ktoré 
okrem iného vedú k zvýšenému riziku 
rodovo motivovaného násilia počas 
blokovania a vyššieho predčasného 
ukončenia pracovného trhu v súvislosti s 
vyššou záťažou pre opatrovateľské úlohy, 
vyšší podiel žien zamestnaných v 
odvetviach ovplyvnených odblokovaním, v 
neformálnom hospodárstve a v odvetviach 
s vyššími neistými podmienkami. 
Pandémia COVID-19, ako aj predošlá 
hospodárska a finančná kríza svedčia 
o tom, že budovanie silného sociálneho 
systému založeného na verejných 
službách a stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie a inkluzívnejším 
spôsobom reagovať na otrasy a rýchlejšie 
prekonávať ich účinky. Strednodobé 
a dlhodobé dôsledky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 budú v kritickej 
miere závisieť od toho, ako rýchlo sa 
hospodárstva členských štátov zotavia 
z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
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riešenie nerovností a štrukturálnych 
nedostatkov ekonomík a posilnenie ich 
odolnosti a inkluzívnosti budú mať preto 
zásadný význam v procese návratu 
hospodárstiev na cestu udržateľnej obnovy 
a pri zastavení ďalšieho prehlbovania 
sociálnych rozdielov v Únii a 
urýchľovania pokroku pri dosahovaní 
rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
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 nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou, sociálnym 
začleňovaním a sociálnou súdržnosťou sú 
v dôsledku COVID-19 ešte výraznejšie. 
Pandémia COVID-19, ako aj predošlá 
hospodárska a finančná kríza svedčia 
o tom, že budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. Okrem 
toho ukázali, že zníženie verejných 
výdavkov na vzdelávanie, kultúru a 
zdravotnú starostlivosť je z hľadiska 
rýchleho oživenia a budovania odolných 
hospodárstiev a spoločností 
kontraproduktívne. Strednodobé 
a dlhodobé dôsledky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 budú v kritickej 
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hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

miere závisieť od toho, ako rýchlo sa 
hospodárstva členských štátov zotavia 
z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev a verejných služieb 
všeobecného záujmu. Reformy a investície 
na riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a verejných služieb 
všeobecného záujmu a posilnenie ich 
odolnosti budú mať preto zásadný význam 
v procese návratu hospodárstiev a 
spoločenského života na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 

(4) Prepuknutie ochorenia COVID-19 
na začiatku roku 2020 zmenilo 
hospodársky a rozpočtový výhľad Únie 
a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadalo si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetky členské štáty a 
veľmi diferencovaným územným vplyvom 
v rámci členských štátov. Výzvy súvisiace 
s demografiou sú v dôsledku COVID-19 
ešte výraznejšie. Pandémia COVID-19, 
ako aj predošlá hospodárska a finančná 
kríza svedčia o tom, že budovanie 
stabilných a odolných hospodárstiev 
a finančných systémov a systémov 
sociálneho zabezpečenia založených na 
stabilných hospodárskych a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
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zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva a spoločnosti 
členských štátov zotavia z krízy, čo zas 
závisí od opatrení, ktorý členské štáty 
prijmú na zmiernenie sociálneho 
a hospodárskeho dosahu krízy a na 
odolnosť ich hospodárstiev a sociálnych 
štruktúr. Reformy a investície na riešenie 
štrukturálnych nedostatkov ekonomík 
a posilnenie ich sociálnej a hospodárskej 
odolnosti, chápanej ako schopnosť čeliť 
hospodárskym otrasom a dosiahnuť 
dlhodobé štrukturálne zmeny 
spravodlivým a inkluzívnym spôsobom, 
aby sa posilnila kvalita života a blahobyt 
všetkých, budú mať preto zásadný význam 
v procese návratu hospodárstiev na cestu 
udržateľnej obnovy a znižovania rozdielov 
v Únii.

(Týmto pozmeňujúcim návrhom sa v celom 
texte pojem „odolnosť“ nahrádza pojmom 
„sociálna a hospodárska odolnosť“.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných, environmentálne 
udržateľných a odolných hospodárstiev 
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založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

a finančných systémov založených na 
stabilných hospodárskych a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na posilňovanie 
environmentálnej odolnosti ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
budovanie environmentálne udržateľnej 
obnovy a riešenie štrukturálnych 
nedostatkov ekonomík a posilnenie ich 
odolnosti budú mať preto zásadný význam 
v procese návratu hospodárstiev na cestu 
udržateľnej obnovy a pri zastavení 
ďalšieho prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky, 
priniesla riziko významného narušenia 
vnútorného trhu asymetrickými reakciami 
jednotlivých štátov, a vyžiadala si 
naliehavú a koordinovanú reakciu Únie na 
vyrovnanie sa s obrovskými 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
pre všetky členské štáty. Výzvy súvisiace 
s demografiou sú v dôsledku COVID-19 
ešte výraznejšie. Pandémia COVID-19, 
ako aj predošlá hospodárska a finančná 
kríza svedčia o tom, že budovanie 
stabilných a odolných hospodárstiev 
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štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

a finančných systémov založených na 
stabilných hospodárskych a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 

(4) Vnútroštátne a regionálne 
opatrenia v oblasti obmedzenia pohybu 
nadväzujúce na prepuknutie pandémie 
COVID-19 na začiatku roku 2020 zmenila 
hospodársky výhľad Únie a celého sveta na 
nadchádzajúce roky a vyžiadala si 
naliehavú a koordinovanú reakciu všetkých 
členských štátov na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami. Výzvy súvisiace 
s demografiou sú v dôsledku COVID-19 
ešte výraznejšie. Pandémia COVID-19, 
ako aj predošlá hospodárska a finančná 
kríza svedčia o tom, že budovanie 
stabilných, solventných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných kapitálových 
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Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

hospodárskych a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Strednodobé a dlhodobé 
dôsledky krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 budú v kritickej miere závisieť 
od toho, ako rýchlo sa hospodárstva 
členských štátov zotavia z krízy, čo zas 
závisí od rozpočtovej disciplíny členských 
štátov a od odolnosti ich hospodárstiev. 
Reformy zamerané na zlepšenie rastu 
a investície na riešenie štrukturálnych 
nedostatkov ekonomík, posilnenie ich 
odolnosti a zníženie ich závislosti od 
dlhového financovania budú mať preto 
zásadný význam v procese návratu 
členských štátov na cestu udržateľnej 
obnovy a pri prekonávaní hospodárskych, 
sociálnych a územných rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetky členské štáty. 
Výzvy súvisiace s demografiou sú 
v dôsledku COVID-19 ešte výraznejšie. 
Pandémia COVID-19, ako aj predošlá 
hospodárska a finančná kríza svedčia 
o tom, že budovanie udržateľných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
hospodárskych a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Strednodobé a dlhodobé 
dôsledky krízy spôsobenej ochorením 
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v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

COVID-19 budú v kritickej miere závisieť 
od toho, ako rýchlo sa hospodárstva 
členských štátov zotavia z krízy, čo zas 
závisí od fiškálneho priestoru, ktorý majú 
členské štáty k dispozícii na prijatie 
opatrení na zmiernenie sociálneho 
a hospodárskeho dosahu krízy a na 
odolnosť ich hospodárstiev. Reformy 
a investície na riešenie štrukturálnych 
nedostatkov ekonomík a posilnenie ich 
odolnosti budú mať preto zásadný význam 
v procese návratu hospodárstiev na cestu 
udržateľnej obnovy a pri zastavení 
ďalšieho prehlbovania rozdielov v Únii 
a zároveň zabezpečia dlhodobú strategickú 
autonómiu Únie, pričom nemá ísť len o 
prostý návrat k predchádzajúcej 
neudržateľnej dynamike.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. 
Štrukturálne výzvy súvisiace 
s demografiou s asymetrickými 
dôsledkami pre členské štáty sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
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rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
a súdržnej obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 



AM\1211941SK.docx 23/319 PE655.953v01-00

SK

k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti a 
zníženie závislosti od uhlíkovej energie 
budú mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
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riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti a 
zvýšenie ich produktivity a 
konkurencieschopnosti budú mať preto 
zásadný význam v procese návratu 
hospodárstiev na cestu udržateľnej obnovy 
a pri zastavení ďalšieho prehlbovania 
rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
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návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri znižovaní rozdielov medzi 
členskými štátmi a teda zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý sa ukazuje ako vysoko 
asymetrický a ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
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prehlbovania rozdielov v Únii.
Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy podporujúce rast 
a udržateľné investície na riešenie 
štrukturálnych nedostatkov ekonomík 
a posilnenie ich odolnosti budú mať preto 
zásadný význam v procese návratu 
hospodárstiev na cestu udržateľnej obnovy 
a pri zastavení ďalšieho prehlbovania 
rozdielov v Únii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 147
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov a 
systémov sociálneho zabezpečenia 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od rýchlosti 
zásahu a prijatia hospodárskych opatrení 
na zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Pandémia COVID-19 takisto 
prejavila svoj významný rodový vplyv na 
spoločnosti odrážajúci rôzne nerovnosti 
medzi ženami a mužmi. Keďže väčšinu 
pracovníkov v oblasti starostlivosti a iných 
základných služieb v EÚ tvoria ženy, 
zrejmou sa stala nielen neprimeraná 
záťaž v dôsledku krízy, ktorá doľahla na 
ženy, ale aj miera horizontálnej a 
vertikálnej segregácie trhu práce, ktorú 
ešte zhoršuje nedostatok služieb a 
infraštruktúr v oblasti starostlivosti o deti 
a starších ľudí. Okrem toho, prudký 
nárast rodovo motivovaného násilia počas 
trvania obmedzení v celej EÚ ukázal 
znepokojujúci nedostatok ochrany a 
podporných opatrení pre ženy, ktoré sú 
obeťami domáceho násilia alebo ktoré sú 
vystavené riziku domáceho násilia. Tento 
nástroj by mal pomáhať členským štátom 
pri podpore a rozvoji iniciatív zameraných 
na prístup žien k podnikaniu, 
mikrofinancovaniu a STEM, ako aj pri 
podpore pracovných príležitostí – najmä v 
prioritných odvetviach digitálneho a 
zeleného hospodárstva – so zabezpečením 
iniciatív v oblasti zamestnanosti bez 
diskriminácie. Osobitná pozornosť by sa 
mala venovať riešeniu segregácie trhu 
práce, s opatreniami zameranými na 
odstránenie rozdielov v zamestnanosti, 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov. 
Členské štáty by mali program využívať aj 
na zavedenie a posilnenie iniciatív na 
podporu a zlepšenie rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom, s 
osobitným zameraním na infraštruktúru a 
služby v oblasti starostlivosti. Na ceste k 
obnove po odoznení krízy bude dôležitá aj 
infraštruktúra a služby ako útočiská a 
podpora pre obete násilia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Hospodárske dôsledky pandémie 
COVID-19 výrazne znížili fiškálny 
manévrovací priestor pre mnohé členské 
štáty, čo oslabuje ich schopnosť 
vykonávať dôležité reformné a investičné 
priority. Hoci je európsky semester 
rámcom EÚ na identifikáciu 
hospodárskych reforiem a investičných 
priorít, potreba obnovy a budovania 
odolnosti, zdôraznená pandémiou 
COVID-19, presahuje rámec 
hospodárskej politiky a musí mať pri 
navrhovaní a vytváraní európskeho 
semestra primeranú prioritu. Správu 
hospodárskej a menovej únie treba 
prispôsobiť, a to aj prekonaním jej 
nedostatkov v oblasti zodpovednosti voči 
Parlamentu a nedostatočného 
demokratického dohľadu.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Vzhľadom na to, že kultúrne a 
kreatívne sektory a odvetvia boli 
mimoriadne vážne postihnuté dôsledkami 
pandémie COVID-19, okrem iného v 
dôsledku zatvorenia kín, divadiel a iných 
kultúrnych lokalít, náhleho zastavenia 
predaja lístkov a nízkeho objemu predaja 
reklamy, by Únia a jej členské štáty mali 
vyčleniť aspoň 2 % Mechanizmu na 
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podporu obnovy a odolnosti na podporu 
týchto odvetví, ktoré majú mimoriadny 
význam pre hospodárstva, sociálnu 
súdržnosť, cestovný ruch a rekreáciu.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Pandémia COVID-19 a opatrenia 
prijaté na zmiernenie jej vplyvu na 
hospodárstva mali katastrofálne dôsledky 
pre spoločenský život vo všetkých 
členských štátoch. Vzdelávanie, kultúrne 
aktivity, cestovný ruch a rekreácia sa 
takmer zastavili. Únia a jej členské štáty 
by preto mali investovať aj do obnovy a 
odolnosti týchto odvetví a oblastí politiky.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Vzhľadom na to, že kultúrne a 
kreatívne odvetvia boli mimoriadne vážne 
postihnuté dôsledkami pandémie COVID-
19, okrem iného v dôsledku zatvorenia 
kín, divadiel a iných kultúrnych lokalít, 
náhleho zastavenia predaja lístkov a 
nízkeho objemu predaja reklamy, by Únia 
a jej členské štáty mali vyčleniť aspoň 2 % 
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Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti na podporu týchto odvetví, ktoré 
majú mimoriadny význam pre 
hospodárstva, sociálnu súdržnosť, 
cestovný ruch a rekreáciu.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) Pandémia COVID-19 priniesla do 
popredia skutočnosť, že naše vzdelávacie 
systémy nie sú také odolné, ako by mali 
byť. Pandémia pravdepodobne spôsobila 
najvážnejšie narušenie svetových 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy 
v histórii, pričom mnohí žiaci a študenti v 
Únii majú nulový alebo len malý prístup k 
diaľkovému vzdelávaniu z dôvodu 
nedostatku digitálneho vybavenia, 
infraštruktúry a spôsobilostí, ale aj z 
dôvodu ich zraniteľného sociálneho 
postavenia. Táto situácia hrozí stratou 
vzdelávania pre celú generáciu žiakov a 
študentov, čo pravdepodobne zníži budúce 
úrovne príjmov dotknutej generácie a 
negatívne ovplyvní produktivitu práce, 
rast a konkurencieschopnosť Únie ako 
celku. Únia a jej členské štáty by preto 
mali vyčleniť 10 % Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na investície 
do kvalitného a inkluzívneho vzdelávania 
a odbornej prípravy, online aj offline 
vzdelávacej infraštruktúry, zručností a 
spôsobilostí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem a 
investícií, ktorých cieľom je prispieť k 
budovaniu vysokej miery odolnosti 
ekonomík a spoločností a sociálneho 
pokroku, posilniť sociálne štruktúry a 
adaptačnú kapacitu a posilniť udržateľný 
a inkluzívny rastový potenciál, patrí medzi 
politické priority Únie, a najmä pod 
článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii. 
V článku 3 ods. 1 Zmluvy o Európskej 
únii sa zdôrazňuje, že cieľom EÚ je 
„blaho“ národov EÚ. Všetky reformy a 
investície podporované z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti by sa mali 
zameriavať na zlepšenie kvality života 
ľudí v krátkodobom, strednodobom a 
dlhodobom horizonte. Sú nevyhnutné na 
zaistenie udržateľnosti obnovy 
hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru 
environmentálnej, sociálnej a 
hospodárskej odolnosti domácich 
ekonomík, posilniť adaptačnú kapacitu a 
kapacitu v oblasti zmierňovania dôsledkov 
zmeny klímy, obehovú a zelenú 
transformáciu a uvoľniť rastový potenciál 
a splniť zelenú dohodu, patrí medzi 
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dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

politické priority Únie. Sú nevyhnutné na 
zaistenie udržateľnosti obnovy 
hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie a environmentálne 
udržateľnej obnovy. Po pandémii to bude 
ešte dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu 
pre rýchlu obnovu. Víta päť zásad na 
vysokej úrovni pre obnovu a odolnosť, 
ktoré predstavila skupina technických 
expertov EÚ pre udržateľné financovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť urýchlený rozvoj 
činností zlučiteľných s Parížskou 
dohodou o klíme a znížiť výskyt činností, 
ktoré s ňou zlučiteľné nie sú, patrí medzi 
politické priority Únie. Sú nevyhnutné na 
zaistenie udržateľnosti obnovy 
hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie a znižovania emisií 
skleníkových plynov. Po pandémii to bude 
ešte dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu 
pre rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem a 
investícií, ktorých cieľom je zaistiť vysokú 
mieru odolnosti a udržateľnosti domácich 
ekonomík a spoločností, posilniť 
adaptačnú kapacitu a uvoľniť potenciál 
udržateľného rastu, patrí medzi politické 
priority Únie. Sú nevyhnutné na zaistenie 
spravodlivosti, inkluzívnosti a 
udržateľnosti obnovy hospodárstva 
a podporu procesu vzostupnej 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
konvergencie a súdržnosti. Po kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19 to bude 
ešte dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu 
pre rýchlu, spravodlivú, inkluzívnu a 
udržateľnú obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Reformy sa musia 
vykonávať s tým, že sa bude venovať 
osobitná pozornosť zraniteľnému 
obyvateľstvu a bude sa rešpektovať 
rodová rovnosť. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 160
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem a investícií 
podľa rozhodnutia členských štátov, 
ktorých cieľom je zaistiť vysokú mieru 
odolnosti domácich ekonomík, posilniť 
adaptačnú kapacitu a uvoľniť rastový 
potenciál, patrí medzi politické priority 
Únie. Sú nevyhnutné na zaistenie 
udržateľnosti obnovy hospodárstva 
a podporu procesu vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie. Po 
pandémii to bude ešte dôležitejšie, pretože 
to pripraví pôdu pre rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je presadzovať sociálnu súdržnosť 
a zaistiť vysokú mieru odolnosti domácich 
ekonomík, posilniť adaptačnú kapacitu 
a uvoľniť rastový potenciál, patrí medzi 
politické priority Únie. Sú nevyhnutné na 
zaistenie udržateľnosti obnovy 
hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti, 
spravodlivosti a inkluzívnosti obnovy 
hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
udržateľnú a spravodlivú obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem 
podporujúcich rast, ktorých cieľom je 
zaistiť vysokú mieru odolnosti domácich 
ekonomík, posilniť adaptačnú kapacitu 
a uvoľniť rastový potenciál, patrí medzi 
politické priority Únie. Sú nevyhnutné na 
zaistenie udržateľnosti obnovy 
hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu1a.

__________________
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
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Pozmeňujúci návrh 166
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
ekonomík a spoločností, posilniť 
adaptačnú kapacitu a uvoľniť rastový 
potenciál, patrí medzi politické priority 
Únie. Sú nevyhnutné na zaistenie 
udržateľnosti obnovy hospodárstva 
a podporu procesu vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie. Po 
pandémii to bude ešte dôležitejšie, pretože 
to pripraví pôdu pre rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Ženy sú v popredí krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19, keďže tvoria 
väčšinu zdravotníckych pracovníkov v 
celej EÚ, a vyvažujú neplatenú prácu v 
oblasti starostlivosti so svojimi 
povinnosťami v zamestnaní, čo je pre 
osamelých rodičov, z ktorých ženy tvoria 
85 %, čoraz ťažšie. Investície do robustnej 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti sú 
takisto nevyhnutné na zabezpečenie 
rodovej rovnosti, posilnenia 
hospodárskeho postavenia žien, 
budovania odolných spoločností, boja 
proti neistým podmienkam v odvetví, v 
ktorých dominujú ženy, výrazného 
zvýšenia tvorby pracovných miest, 
predchádzania chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu a majú pozitívny vplyv na HDP, 
pretože umožňujú väčšiemu počtu žien 
zúčastňovať sa na platenej práci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Ženy sú v popredí krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19, keďže tvoria 
väčšinu zdravotníckych pracovníkov v 
celej EÚ, a vyvažujú neplatenú 
opatrovateľskú prácu so svojimi 
pracovnými povinnosťami, čo je pre 
osamelých rodičov, z ktorých ženy tvoria 
85 %, čoraz ťažšie. Investície do robustnej 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti sú 
takisto nevyhnutné na zabezpečenie 
rodovej rovnosti, posilnenia 
hospodárskeho postavenia žien, 
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budovania odolných spoločností, boja 
proti neistým podmienkam v odvetví, v 
ktorých dominujú ženy, výrazného 
zvýšenia tvorby kvalitných pracovných 
miest, predchádzania chudobe a 
sociálnemu vylúčeniu a umožňujú 
väčšiemu počtu žien zúčastňovať sa na 
platenej práci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície, a to aj do verejných služieb, čo 
malo trvalé negatívne dôsledky na práva 
žien a posilnenie hospodárskeho 
postavenia žien a zdravie žien vrátane 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a 
práv. Podpora investícií v tejto konkrétnej 
situácii je preto nevyhnutná na urýchlenie 
obnovy a posilnenie potenciálu 
dlhodobého udržateľného rastu a ochranu 
hospodárstva v oblasti starostlivosti ako 
zásadnej súčasti hospodárskeho modelu. 
Investície do transformácie starostlivosti a 
zelených a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
inkluzívneho udržateľného rastu 
a pomáhajú pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá. Okrem 
toho je kľúčovou príležitosťou uľahčiť 
prechod k odolnému hospodárstvu v 
oblasti starostlivosti a dosiahnuť rodovo 
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vyváženú spoločnosť.
Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií, verejných aj 
súkromných, v tejto konkrétnej situácii je 
však nevyhnutná na urýchlenie obnovy, 
zmiernenie vplyvu pandémie na sociálne 
začleňovanie a súdržnosť a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá. Rovnako 
dôležité je investovať do vzdelávania, 
kultúry a iných verejných služieb 
všeobecného záujmu s cieľom podporiť 
sociálne začlenenie a sociálnu súdržnosť, 
pripraviť občanov na budúce potreby 
našich trhov práce, vybaviť ich 
potrebnými zručnosťami a 
spôsobilosťami a poskytnúť im nové 
príležitosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Bogdan Rzońca
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby 
bola Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. Preto by sa z 
tohto mechanizmu mali okrem iného 
podporovať rozsiahle investičné projekty 
a programy, ktoré majú najvyšší potenciál 
na vykonávanie cieľov EÚ v oblasti klímy 
a energetiky na základe zásady nákladovej 
efektívnosti a sociálnej prijateľnosti 
vrátane priebežných a prispievajúcich 
činností. Diverzifikáciou kľúčových 
dodávateľských reťazcov a zabezpečením 
dodávok kritických komponentov sa 
zároveň pomôže členským štátom 
diverzifikovať dodávky energie a prispeje 
k tomu, aby bola Únia odolnejšia a menej 
závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície, najmä v súkromnom sektore. 
Výrazné zvýšenie verejných investícií 
v tejto konkrétnej situácii je však 
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dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových 
dodávateľských reťazcov zároveň prispejú 
k tomu, aby bola Únia odolnejšia a menej 
závislá.

nevyhnutné na urýchlenie obnovy 
a posilnenie dlhodobého rastového 
potenciálu. Investície do zelených 
a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe 
pracovných miest. Verejné investície budú 
tiež kľúčové pre boj proti chudobe a 
nerovnosti tým, že podporia všeobecný 
prístup ku vzdelávaniu, zdraviu, výžive 
alebo bývaniu s cieľom posilniť sociálnu 
súdržnosť. Zároveň prispejú k tomu, aby 
bola Únia odolnejšia (presadzovaním 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie) a menej závislá 
(diverzifikáciou kľúčových 
dodávateľských reťazcov).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá. Osobitná 



AM\1211941SK.docx 45/319 PE655.953v01-00

SK

Únia odolnejšia a menej závislá. podpora by sa mala venovať MSP v 
prijímajúcich krajinách, ktorých 
schopnosť odolnosti je menej dôležitá ako 
u stredne veľkých spoločností alebo 
veľkých spoločnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 175
Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, napríklad podporou obehového 
hospodárstva a transformácie priemyslu z 
neobnoviteľných a fosílnych materiálov 
na obnoviteľné a environmentálne 
priaznivé materiály a energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe 
pracovných miest. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov 
zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia 
odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície, keďže vnútroštátne fiškálne 
priestory sú okrem iného ovplyvnené 
zníženým príjmom z daní a vyššími 
výdavkami na sociálne zabezpečenie. 
Podpora investícií v tejto konkrétnej 
situácii je však nevyhnutná na urýchlenie 
obnovy, dosiahnutie cieľov Európskej 
zelenej dohody a posilnenie dlhodobého 
rastového potenciálu. Investície do 
zelených a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe 
pracovných miest. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov 
zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia 
odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie potenciálu 
dlhodobého udržateľného rastu. Investície 
do zelených a digitálnych technológií, 
kapacít a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania, 
boja proti energetickej chudobe a ďalších 
kľúčových hospodárskych odvetviach sú 
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dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

dôležité pre dosiahnutie spravodlivého, 
inkluzívneho a udržateľného rastu 
a pomáhajú pri ochrane pracovných miest, 
tvorbe nových kvalitných pracovných 
miest, boji proti chudobe pracujúcich 
osôb a pri presadzovaní rovnosti a 
začleňovania. Diverzifikáciou kľúčových 
dodávateľských reťazcov zároveň prispejú 
k tomu, aby bola Únia odolnejšia a menej 
závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého zrýchleného rozvoja činností 
zlučiteľných s Parížskou dohodou o klíme 
a znižovania výskytu činností, ktoré s ňou 
zlučiteľné nie sú. Investície do zelených 
a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe 
pracovných miest. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov 
zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia 
odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6



PE655.953v01-00 48/319 AM\1211941SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na 
čistú energiu, zvýšenie energetickej 
efektívnosti v oblasti bývania a ďalších 
kľúčových hospodárskych odvetviach sú 
dôležité pre dosiahnutie udržateľného 
rastu a pomáhajú pri tvorbe pracovných 
miest. Diverzifikáciou kľúčových 
dodávateľských reťazcov zároveň prispejú 
k tomu, aby bola Únia odolnejšia a menej 
závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie potenciálu 
dlhodobého udržateľného rastu v 
prospech zlepšenej kvality života pre 
všetkých. Vďaka týmto investíciám sa 
zníži závislosť EÚ aj diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov. 
Investovanie do zelenej transformácie, 
digitálnej transformácie, hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, 
inštitucionálnej odolnosti a opatrení voči 
ďalšej generácii Európanov sú politické 
opatrenia dôležité na dosiahnutie 
spoločných cieľov EÚ a jej členských 
štátov a zvýšenie odolnosti Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania, výskumu a inovácie, 
dobre fungujúceho vnútorného trhu, 
verejnej správy a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
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Únia odolnejšia a menej závislá. reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest, ako aj pri 
podpore strednodobej 
konkurencieschopnosti. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov 
a posilňovaním vedomostného 
hospodárstva zároveň prispejú k tomu, aby 
bola Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
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dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu a obehové hospodárstvo, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe 
pracovných miest. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov a 
postupným ukončovaním investícií do 
odvetvia fosílnych palív a príslušnej 
štátnej pomoci zároveň prispejú k tomu, 
aby bola Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, rizikových činností ako 
výskum a inovácia, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Nicolae Ştefănuță
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie hospodárskej obnovy 
a posilnenie dlhodobého rastového 
potenciálu s hmatateľnými výsledkami v 
reálnej ekonomike. Investície do zelených 
a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe 
pracovných miest. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov 
zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia 
odolnejšia a menej závislá.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, propagovanie železnice ako 
najšetrnejšieho druhu dopravy voči 
životnému prostrediu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
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pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe 
pracovných miest. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov 
zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia 
odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora strategických investícií 
s európskou pridanou hodnotou v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
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investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

udržateľné investície. Podpora investícií 
v tejto konkrétnej situácii je však 
nevyhnutná na urýchlenie obnovy 
a posilnenie dlhodobého rastového 
potenciálu. Investície do zelených 
a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
udržateľného rastu a pomáhajú pri tvorbe 
pracovných miest. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov 
zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia 
odolnejšia a menej závislá.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do technológií, inovácií, kapacít 
a výrobných procesov zameraných na 
podporu prechodu na čistú energiu, 
zvýšenie energetickej efektívnosti v oblasti 
bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 189
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
a bezpečnosti v oblasti bývania a ďalších 
kľúčových hospodárskych odvetviach sú 
dôležité pre dosiahnutie udržateľného rastu 
a pomáhajú pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na 
čistú energiu, zvýšenie energetickej 
efektívnosti v oblasti bývania a ďalších 
kľúčových hospodárskych odvetviach sú 
dôležité pre dosiahnutie udržateľného 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
krízové situácie odrádzajú investorov od 
investovania, čo je dôsledkom zvýšenej 
hospodárskej a inštitucionálnej neistoty. 
Deflácia a zmena kalibrácie investičných 
príležitostí na trhu sú však nevyhnutným 
predpokladom obnovy a posilnenia 
potenciálu dlhodobého a udržateľného 
rastu. Štandardizované úrokové sadzby sú 
dôležité pre náležité informovanie 
investorov, aby mohli prijímať udržateľné 
investičné rozhodnutia, čo povedie k 
hospodárskemu rastu a pomôže vytvárať 
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rastu a pomáhajú pri tvorbe pracovných 
miest. Diverzifikáciou kľúčových 
dodávateľských reťazcov zároveň prispejú 
k tomu, aby bola Únia odolnejšia a menej 
závislá.

pracovné miesta. Pomôže to tiež zvýšiť 
odolnosť členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Opatrenia na obmedzenie pohybu 
počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 vyzdvihli význam digitálnej 
transformácie, ale takisto viedli 
k prehĺbeniu digitálnej nerovnosti 
a problémov, ktorým čelia ľudia 
s obmedzeným prístupom k digitálnym 
technológiám alebo so slabými 
digitálnymi zručnosťami. Obnova po 
pandémii musí zahŕňať opatrenia na 
nápravu týchto problémov a podporu 
digitálnej rovnosti, ako aj na podporu 
otvorených softvérových a hardvérových 
riešení a zabezpečenie ochrany osobných 
údajov. Okrem toho, otvorená digitálna 
transformácia musí byť aj zelená: 
zvyšujúci sa dopyt po elektrickej energii 
vyvolaný rastom digitálneho sektora sa 
musí uspokojiť udržateľným spôsobom 
na základe opatrení v oblasti energetickej 
efektívnosti a výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Ako sa zdôrazňuje v správe o 
strategickom výhľade do roku 2020, ktorú 
Komisia prijala 9. septembra 2020, 
odolnosť sa týka nielen schopnosti čeliť 
výzvam a vyrovnať sa s nimi, ale aj 
transformovať spoločnosti udržateľným, 
spravodlivým a demokratickým spôsobom. 
Cieľom Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti by malo byť posilnenie 
odolnosti EÚ ako celku a všetkých jej 
členských štátov v záujme dosiahnutia 
udržateľného blahobytu pre všetkých.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Na zabezpečenie udržateľného 
charakteru investícií je kľúčové 
zabezpečiť, aby financované projekty mali 
európsku pridanú hodnotu a mali reálny 
vplyv z hľadiska inovácií, rastu a tvorby 
pracovných miest. Preto výdavky na 
spotrebu a pravidelné priebežné 
rozpočtové výdavky nie sú oprávnené na 
financovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Finančné prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa nepoužívajú na 
financovanie bežných verejných výdavkov; majú generovať dodatočný hospodársky vplyv.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Každé opatrenie v plánoch na 
podporu obnovy a odolnosti môže prispieť 
k viac než jednému z pilierov uvedených v 
článku 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov, okrem 
súčasnej menovej politiky ECB, ktorá 
finančne podporuje členské štáty, ktoré sa 
zdráhajú implementovať reformy a 
nadmerne utrácajú, a to skupovaním 
dlhopisov obchodných spoločností, 
umelým znižovaním úrokových sadzieb 
vládnych dlhopisov a zvyšovaním 
nerovností v systéme Target 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
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a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov. Mali by sa 
zvýšiť limity európskeho semestra, v 
prípade ktorých členské štáty 
netransponujú úplne alebo v podstate iba 
štvrtinu odporúčaní, zatiaľ čo u takmer 
tretiny z nich bol pokrok obmedzený, ak 
dokonca nie nulový.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou udržateľných reforiem 
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investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

a verejných investícií členských štátov 
v reakcii na hospodárske, sociálne a 
environmentálne výzvy a ktorého cieľom 
je trvalo ovplyvniť inkluzívnosť, 
udržateľnosť, produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem, ktoré 
podporujú rast, a udržateľných verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
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hospodárstva členských štátov. hospodárstva a verejné služby členských 
štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu, 
konkurencieschopnosť a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy ciele EÚ a jej členských štátov 
a ktorého cieľom je trvalo ovplyvniť 
obnovu a odolnosť spoločenských štruktúr 
vo všetkých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
prioritné kroky, ktoré sú potrebné na to, 
aby trvalo ovplyvnili produktivitu 
a odolnosť hospodárstva členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s implementáciou 
vnútroštátnych reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť ako príloha k tomuto nariadeniu, 
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aby slúžili ako nezáväzné usmernenie s 
cieľom pomôcť členským štátom určiť 
oprávnené oblasti výdavkov v rámci 
európskych prioritných oblastí určených v 
šesťpilierovej štruktúre nariadenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V osobitnej správe Európskeho 
dvora audítorov č. 16/2020 o európskom 
semestri sa Komisia vyzýva, aby posilnila 
prepojenie medzi odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny a rozdelením 
finančných prostriedkov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
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získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

získali pri používaní iných nástrojov 
a programov. S cieľom čo najlepšie využiť 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti a splniť jeho ciele v maximálnej 
miere by sa stimuly mali navrhnúť tak, 
aby podporovali úplné vykonávanie plánu 
podpory obnovy a odolnosti. Vyplácanie 
finančných prostriedkov by preto malo 
byť primerané úrovni dokončenia plánu 
podpory obnovy a odolnosti a vyplatenie 
by sa malo uskutočniť až po tom, ako 
Komisia overí dokončenie príslušných 
čiastkových cieľov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov. Na tento účel by sa mal 
týmto nariadením zriadiť Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti s cieľom 
zabezpečiť účinnú a významnú finančnú 
podporu na výraznejšiu implementáciu 
reforiem a súvisiacich verejných investícií 
v členských štátoch. To môže zahŕňať aj 
opatrenia na stimuláciu súkromných 
investícií prostredníctvom režimov 
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podpory, a to aj prostredníctvom 
finančných nástrojov, dotácií alebo 
podobných systémov, za predpokladu 
dodržania pravidiel štátnej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a zabezpečiť 
mechanizmus, ktorý umožní rozdeľovanie 
priamej finančnej podpory z úrovne EÚ 
členským štátom prostredníctvom 
inovatívneho nástroja riadiaceho 
rozdeľovanie finančných prostriedkov 
prostredníctvom podpory európskych 
prioritných oblastí politiky a 
zabezpečujúceho zodpovednosť, 
transparentnosť a demokratický dohľad, 
pokiaľ ide o vykonávanie investičných a 
reformných opatrení. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
José Gusmão
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a verejných 
investícií v členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem, ktoré podporujú 
rast, a súvisiacich udržateľných verejných 
investícií v členských štátoch. Tento 
mechanizmus by mal byť komplexný a mal 
by vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia 
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získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

a členské štáty získali pri používaní iných 
nástrojov a programov. Mechanizmus by 
mal mať dočasný charakter a mal by sa 
obmedziť na riešenie nepriaznivých 
účinkov pandémie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

(8) Vzhľadom na to by bolo škodlivé 
pridávať k súčasnému rámcu 
poskytovania podpory členským štátom 
a poskytovať im priamu finančnú podporu 
prostredníctvom ďalšieho 
prerozdeľovacieho nástroja. Na tento účel 
by sa týmto nariadením nemal zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
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inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu udržateľných reforiem 
a verejných investícií v členských štátoch, 
ktoré pomôžu zmierniť sociálne a 
hospodárske dôsledky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 a budú podporovať 
spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rast. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov a najmä programu na 
podporu štrukturálnych reforiem a 
Nástroja technickej podpory.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 215
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch, 
ktoré by súčasne mali podporovať 
mobilizáciu súkromných investícií. Tento 
mechanizmus by mal byť komplexný a mal 
by vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia 
a členské štáty získali pri používaní iných 
nástrojov a programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja, ktorý zohľadňuje 
osobitosti systémovej krízy. Na tento účel 
by sa mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
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implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 217
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im robustnú 
priamu finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných a súkromných investícií 
v členských štátoch. Tento mechanizmus 
by mal byť komplexný a mal by vychádzať 
zo skúseností, ktoré Komisia a členské 
štáty získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
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členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
investícií v rámci zelenej dohody a 
verejných investícií a transformačných 
plánov v členských štátoch. Tento 
mechanizmus by mal byť komplexný a mal 
by vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia 
a členské štáty získali pri používaní iných 
nástrojov a programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Európsky dvor audítorov vyjadril v 
stanovisku č. 6/2020 veľké obavy, že 
rozsah pôsobnosti aj ciele mechanizmu sú 
pomerne široké a pokrývajú široké 
spektrum oblastí politiky. V dôsledku toho 
nie je možné všetky tieto ciele riešiť v 
rovnakom rozsahu a dosiahnutie 
niektorých cieľov sa môže dosiahnuť za 
cenu iných. Okrem toho neexistuje 
kvantifikácia očakávaných výsledkov na 
úrovni EÚ, ani pokiaľ ide o pridelenie 
finančných prostriedkov na rôzne ciele, čo 
môže potenciálne znížiť efektívnosť tohto 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Fond na podporu obnovy a 
odolnosti sa musí financovať z nových 
vlastných zdrojov EÚ po schválení 
Európskym parlamentom a Radou do 
začiatku roka 2021. Nové vlastné zdroje 
musia byť tie, ktoré sú uvedené v dohode 
Rady, a to daň z uhlíka na hraniciach, 
daň z finančných transakcií, digitálna daň 
a daň z plastov. Fond na podporu obnovy 
a odolnosti sa nesmie financovať škrtmi v 
budúcich rozpočtoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Hoci Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti a štrukturálne fondy 
VFR majú niektoré spoločné ciele, tento 
mechanizmus má odlišný účel a odlišnú 
logiku výdavkov. Účel sa zameriava na 
podporu rozsiahlych programov reforiem 
a investičných programov založených na 
čiastkových cieľoch pokroku, logika 
výdavkov ponúka náhradu nákladov 
súvisiacich s konkrétnym programom 
alebo projektmi. To môže byť v praxi 
náročné, pretože si to vyžaduje 
kombináciu rôznych objektívnych a 
indikačných systémov a môže to členské 
štáty odradiť od účinnej koordinácie 
týchto dvoch tokov financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8b) Okrem schválenia nových 
vlastných zdrojov musí Komisia začať aj 
proces týkajúci sa štatútu ECB, aby mohla 
účinne speňažovať dlh súvisiaci s 
Mechanizmom na podporu obnovy a 
odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 
berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 
administratívnu záťaž a predpokladané 
riziko nesúladu. To by malo zahŕňať 
posúdenie využitia jednorazových platieb, 
paušálnych sadzieb a jednotkových 
nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, ako sa uvádza 
v článku 125 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 
berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 
administratívnu záťaž a predpokladané 
riziko nesúladu. V prípade nesúladu 
dotknutý členský štát vráti späť 110 % 
financovania. To by malo zahŕňať 
posúdenie využitia jednorazových platieb, 
paušálnych sadzieb a jednotkových 
nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, ako sa uvádza 
v článku 125 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
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zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 
berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 
administratívnu záťaž a predpokladané 
riziko nesúladu. To by malo zahŕňať 
posúdenie využitia jednorazových platieb, 
paušálnych sadzieb a jednotkových 
nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, ako sa uvádza 
v článku 125 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií, najmä riešenie 
výziev identifikovaných v kontexte 
európskeho semestra, a dosiahnuť 
výsledky, berúc do úvahy najmä náklady 
na kontroly, administratívnu záťaž 
a predpokladané riziko nesúladu. To by 
malo zahŕňať posúdenie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 
berúc do úvahy najmä náklady na 
kontroly, administratívnu záťaž 
a predpokladané riziko nesúladu. To by 
malo zahŕňať posúdenie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 
berúc do úvahy predpokladané riziko 
nesúladu. To by malo zahŕňať posúdenie 
využitia jednorazových platieb, paušálnych 
sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Opatrenia zamerané na podporu 
obnovy zo sociálneho a hospodárskeho 
otrasu krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 by sa mali riadiť zásadami 
odolnosti a ekologickej a sociálnej 
udržateľnosti. Mali by sa tiež usilovať o 
to, aby sa skombinovala potreba 
naliehavosti s dlhodobou perspektívou. 
Opatrenia, ktoré boli podporené silnými 
vedeckými dôkazmi a širokou politickou a 
sociálnou dohodou, by sa nemali oslabiť 
ani odložiť, ale mali by mať naďalej 
prioritu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
alokované, by sa opatrenia na obnovu 
a odolnosť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti mali 
vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný 
dosah krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Tieto dodatočné zdroje by sa 
mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
alokované, by sa opatrenia na obnovu 
a odolnosť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti mali 
vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný 
dosah krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Tieto dodatočné zdroje by sa 
mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
alokované, by sa opatrenia na obnovu 
a odolnosť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti mali 
vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný 
dosah krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19, najmä na zdravotníctvo, 
cestovný ruch, kreatívny priemysel a 
šport. Tieto dodatočné zdroje by sa mali 
použiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
alokované, by sa opatrenia na obnovu 
a odolnosť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti mali 
vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný 
dosah krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Tieto dodatočné zdroje by sa 
mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
alokované, by sa opatrenia na obnovu 
a odolnosť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti mali 
vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný 
sociálny a hospodársky dosah krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19. Tieto 
dodatočné zdroje by sa mali použiť tak, 
aby sa zabezpečil súlad s lehotami 
stanovenými v nariadení [EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Z mechanizmu by sa mali 
podporovať projekty, ktoré dodržiavajú 
zásadu doplnkovosti financovania z 
prostriedkov Únie a ktoré vytvárajú 
skutočnú európsku pridanú hodnotu. 
Mechanizmus by nemal nahrádzať 
opakujúce sa národné výdavky a nemal by 
byť v rozpore so strategickými a 
hospodárskymi záujmami Únie, a preto by 
nemal financovať investičné plány tretích 
krajín. V rámci nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti by sa však mali 
zohľadňovať opakujúce sa náklady z 
investícií a reforiem, ak majú priame 
pozitívne štrukturálne prínosy a ak je ich 
negatívny vplyv na saldo verejných 
financií len dočasný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Z mechanizmu by sa mali 
podporovať projekty, ktoré dodržiavajú 
zásadu doplnkovosti financovania z 
prostriedkov Únie a ktoré vytvárajú 
skutočnú európsku pridanú hodnotu. 
Mechanizmus by nemal byť náhradou za 
opakujúce sa vnútroštátne výdavky, 
napriek tomu však možno stanoviť 
výnimku pre členské štáty, ktoré môžu 
riadne odôvodniť prenos výdavkov s 
cieľom dosiahnuť európsky priemer 
vnútroštátnych výdavkov v sektoroch 
vzdelávania a výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Johan Van Overtveldt
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mechanizmus by nemal nahrádzať 
opakujúce sa vnútroštátne výdavky a 
členské štáty by mali zachovať aspoň 
rovnakú úroveň svojich verejných 
investícií v porovnaní s priemernou 
úrovňou svojich verejných investícií v 
priebehu piatich predchádzajúcich rokov. 
Členské štáty, ktoré umožnia významné 
odstraňovanie reforiem podporených z 
tohto mechanizmu, by mali vrátiť sumy, 
ktoré na tieto reformy dostali.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mechanizmus bude fungovať v 
súčinnosti s Programom InvestEU a ako 
jeho doplnok, čo členským štátom umožní 
prideliť vo svojich plánoch podpory 
obnovy a odolnosti sumu, ktorá sa má 
poskytnúť prostredníctvom Programu 
InvestEU, na podporu platobnej 
schopnosti spoločností so sídlom v 
členských štátoch a na ich prípravné, 
monitorovacie, kontrolné, audítorské a 
hodnotiace činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti ako súčasť programu Next 
Generation EU sa nesmie stať finančnou 
záťažou pre ďalšie generácie. Preto je 
veľmi dôležité, aby sa plánmi podpory 
obnovy a odolnosti podporovali zdravé 
fiškálne politiky a rýchle splácanie 
úverovej zložky tohto nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) Aby mechanizmus zmysluplne 
prispieval k oživeniu hospodárstva, 
nemožno z neho financovať opakujúce sa 
vnútroštátne výdavky a je nutné 
dodržiavať všeobecnú zásadu 
doplnkovosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu, plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN a dosiahnuť 
spravodlivý prechod na uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo najneskôr do 
roku 2050 prispeje mechanizmus zriadený 
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a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

týmto nariadením k začleňovaniu akcií 
v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti v súlade s cieľmi EÚ v 
oblasti energetiky, klímy a životného 
prostredia a zásady „výrazne nenarušiť“ 
do politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 
aspoň 30 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia. Vzhľadom na uvedený 
horizontálny cieľ a príslušný príspevok 
iných výdavkových programov EÚ k 
začleneniu cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia do politík by aspoň 
50 % celkových finančných prostriedkov 
mechanizmu, ako aj celkovej podpory z 
finančných prostriedkov stanovenej v 
každom rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje 
plán podpory obnovy a odolnosti, malo 
prispievať k začleneniu cieľov v oblasti 
klímy a životného prostredia do politík. Z 
tohto mechanizmu by sa okrem toho mali 
financovať len projekty v súlade so 
zásadou „významne nenarušiť“ 
stanovenou v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2020/852 
[nariadenie EÚ o taxonómii]2a.
__________________
2a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 
198, 22.6.2020, s. 13-43).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
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ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
50 % svojich zdrojov k začleňovaniu akcií 
v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 50 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy a iných cieľov v oblasti životného 
prostredia, v súlade s taxonómiou EÚ a so 
zásadou „významne nenarušiť“.

Z mechanizmu by sa mali financovať len 
tie projekty, ktoré rešpektujú zásadu 
„významne nenarušiť“. Táto zásada by sa 
mala uviesť do praxe pre všetky výdavky 
realizované prostredníctvom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 
prostredníctvom delegovaného aktu, 
pričom by sa mal náležite zohľadniť 
článok 2 ods. 17 nariadenia EÚ 
2019/2088 o zverejňovaní informácií 
týkajúcich sa udržateľnosti v sektore 
finančných služieb a v prípade otázok 
životného prostredia článok 17 nariadenia 
2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií (nariadenia o 
taxonómii EÚ), aby sa zabezpečil súlad 
medzi výdavkovými prioritami EÚ.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
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a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 30% 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Z mechanizmu by 
sa mali financovať len tie projekty, ktoré 
rešpektujú zásadu „významne nenarušiť“. 
Zásada „významne nenarušiť“ by sa mala 
uviesť do praxe pre všetky výdavky 
realizované prostredníctvom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti 
prostredníctvom delegovaného aktu, 
pričom by sa mal náležite zohľadniť 
článok 2 ods. 17 nariadenia EÚ 
2019/2088 o zverejňovaní informácií 
týkajúcich sa udržateľnosti v sektore 
finančných služieb a v prípade otázok 
životného prostredia článok 17 nariadenia 
2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií (nariadenie o 
taxonómii EÚ), aby sa zabezpečil súlad 
medzi výdavkovými prioritami EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
aspoň 50 % svojich zdrojov k začleňovaniu 
akcií v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 30 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia. Na 
sledovanie implementácie týchto 
celkových cieľov by sa mala uplatňovať 
taxonómia EÚ. Z mechanizmu by sa mali 
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podporovať len činnosti, ktoré 
nespôsobujú značné poškodenie jedného 
alebo viacerých environmentálnych 
cieľov uvedených v článku 9 nariadenia 
(EÚ) 2020/852 podľa ustanovení článku 
17 nariadenia (EÚ) 2020/852, a činností 
vykonávaných v súlade s tzv. 
minimálnymi zárukami podľa článku 18 
nariadenia (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 50 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia. Príspevok mechanizmu 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 
bude sledovať prostredníctvom systému 
Únie na sledovanie plnenia cieľov 
v oblasti klímy, ktorý vytvorí Komisia 
v spolupráci s potenciálnymi 
implementujúcimi partnermi, pričom na 
určenie toho, či je hospodárska činnosť 
environmentálne udržateľná, sa budú 
primeraným spôsobom uplatňovať 
kritériá stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/852 (nariadenie o taxonómii)1a.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o 
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vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 
198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Metóda, ktorú v 
súčasnosti používa Komisia, sa zameriava 
na podiel výdavkov určených na ciele v 
oblasti podnebia bez ohľadu na to, či je 
zmena podnebia deklarovaným cieľom 
výdavkov; prístup, ktorý sa líši od 
odporúčaní OECD na monitorovanie 
výdavkov na rozvojovú spoluprácu. Pojem 
výdavky na zmenu podnebia bude preto 
potrebné presne definovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 242
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú (11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
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dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy a iných cieľov v 
oblasti životného prostredia v súlade s 
taxonómiou EÚ a so zásadou „významne 
nenarušiť“. Zmena klímy a zhoršovanie 
životného prostredia neúmerne postihujú 
ženy, ženy sú však nedostatočne zastúpené 
v rozhodovacom procese týkajúcom sa 
politík na zmiernenie zmeny klímy. 
Musíme zabezpečiť, aby boli ženy a iné 
zraniteľné skupiny zahrnuté do všetkých 
úrovní rozhodovania na vnútroštátnej 
úrovni a na úrovni EÚ.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 40% 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy a súčasne ochráni 
pracovníkov, pre ktorých môže mať 
transformácia výroby negatívne dôsledky, 
a posilní ich postavenie, a to najmä 
implementáciou Európskeho piliera 
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sociálnych práv a obranou zásady 
kolektívneho vyjednávania. Z 
mechanizmu by sa v súlade s nariadením 
(EÚ) 2019/2088 mali financovať len tie 
projekty, ktoré rešpektujú zásadu 
„významne nenarušiť“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k prioritnému riešeniu akcií v oblasti 
klímy a environmentálnej udržateľnosti 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 50 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Mechanizmus by sa 
nemal používať na financovanie odvetvia 
fosílnych palív, ktoré by sa malo postupne 
ukončiť, a mal by sa riadiť zásadou 
„významne nenarušiť“. Tieto ciele by sa 
okrem toho mali dosiahnuť pri súčasnej 
ochrane pracovníkov, pre ktorých môže 
mať transformácia výroby negatívne 
dôsledky, najmä pri vykonávaní 
Európskeho piliera sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do 
politík. Preto sa 37 % jeho finančných 
prostriedkov vyhradí na výdavky v oblasti 
klímy s cieľom dosiahnuť celkový cieľ 30 
% rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy a prispievať k 
horizontálnemu cieľu 10 % výdavkov na 
biodiverzitu. Vo všeobecnosti by všetky 
výdavky EÚ mali byť v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody a Európskej zelenej 
dohody.

Or. en

Odôvodnenie

Vo svojom uznesení č. 2020/2732(RSP) EP vyzval na stanovenie záväzných cieľov v súvislosti 
s klímou na úrovni 30 % a v súvislosti s biodiverzitou na úrovni 10 %. EP by mal z dôvodu 
konzistentnosti požadovať > 37 % výdavkov v oblasti klímy (v súlade s posúdením EK č. 84 o 
začleňovaní opatrení v oblasti klímy do politík z 27. augusta 2020), aby sa dosiahol cieľ 30 % 
v oblasti klímy, o ktorom rozhodla Európska Rada, v prípade VFR a programu NGEU, a 10 
% výdavkov na biodiverzitu v rámci Nástroja na podporu obnovy a odolnosti. Tento prístup 
predpokladá dvojité započítavanie: dosiahnutie cieľa v oblasti biodiverzity možno uľahčiť 
výdavkami v súvislosti s klímou.

Pozmeňujúci návrh 246
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu, plniť 
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ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN a dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050 
prispeje mechanizmus zriadený týmto 
nariadením k začleňovaniu akcií v oblasti 
klímy a environmentálnej udržateľnosti do 
politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 
30 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia. Z mechanizmu by sa mali 
podporovať činnosti, ktoré plne 
rešpektujú normy a priority Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia a zásadu 
„významne nenarušiť“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Preto z finančného 
príspevku poskytnutého z tohto 
mechanizmu môže na investície, ktoré sú 
založené na používaní fosílnych 
materiálov, smerovať najviac jedna 
tretina.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Aurore Lalucq
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia. Z mechanizmu by sa mali 
financovať len tie projekty, ktoré 
rešpektujú zásadu „významne nenarušiť“ 
a článok 10 ods. 2 nariadenia (EÚ) 
2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Na riešenie tejto 
problematiky v krajinách EÚ so slabším 
systémom financovania sú potrebné 
osobitné opatrenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 250
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy a na zaistenie 
verejnej akceptácie, ako aj na riešenie 
sociálnych a hospodárskych aspektov 
tohto procesu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do 
politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy.

(11) Mechanizmus zriadený týmto 
nariadením musí, prostredníctvom 
preskúmania prognóz európskej zelenej 
dohody s cieľom dosiahnuť stratégiu 
rastu EÚ, prispieť k hospodárskemu 
oživeniu vyplývajúcemu z krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19 a pričom v jadre 
jeho cieľov musí byť priemyselný rast, 
hospodársky rozvoj a vytváranie 
pracovných miest.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu a ciele stratégie „z farmy na stôl“ 
a stratégie v oblasti biodiverzity ako 
európsku stratégiu udržateľného rastu 
a výsledok záväzkov Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele trvalo 
udržateľného rozvoja stanovené v rámci 
OSN prispeje mechanizmus zriadený týmto 
nariadením k začleňovaniu akcií v oblasti 
klímy a environmentálnej udržateľnosti do 
politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 
30 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do 
politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy.

(11) Pocit naliehavosti vyplývajúci z 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 si 
vyžaduje, aby Únia odložila európsku 
zelenú dohodu a výsledok záväzkov Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN, kým sa zdravotná kríza 
nevyrieši a vírus nezlikviduje. Príslušné 
akcie by sa mali určiť počas prípravy 
a implementácie nástroja a opätovne 
posúdiť v súvislosti s príslušnými 
postupmi hodnotenia a preskúmania.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 254
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 50% 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Konkurencieschopnosť a 
transparentnosť by mali byť hlavnými 
zásadami využívania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti, keďže 
posilnená konkurencieschopnosť je 
jedným z najdôležitejších faktorov rastu. 
Podpora startupov a MSP je kľúčová, 
pretože zohrávajú životne dôležitú úlohu v 
ekologickej a digitálnej transformácii a sú 
hnacou silou inovačných riešení a rozvoja 
kľúčových technológií potrebných na 
prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť. 
Transparentnosť okrem toho zabezpečí 
potrebné monitorovanie a ochranu 
pridelených finančných prostriedkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 256
Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Navrhované prepojenie medzi 
cieľmi EÚ na vysokej úrovni by sa mohlo 
v praxi ešte viac posilniť napríklad 
prostredníctvom povinných spoločných 
ukazovateľov, ako navrhuje Dvor 
audítorov. Tým by sa znížilo riziko 
slabého prepojenia medzi čiastkovými 
cieľmi a cieľovými hodnotami 
stanovenými v jednotlivých plánoch 
podpory obnovy a odolnosti a 
všeobecnými cieľmi na úrovni 
mechanizmu alebo dokonca na úrovni 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Vzhľadom na európsku stratégiu 
pre rodovú rovnosť na obdobie 2020 – 
2025 a výsledok záväzkov Únie plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN, najmä cieľ č. 5, 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
prispeje k presadzovaniu rodovej rovnosti, 
zásady uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti a k odstráneniu rodovej 
diskriminácie a nerovností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Dodatočná pozornosť by sa mala 
venovať špecifikám ostrovov, ostrovných 
oblastí, ako aj najvzdialenejších regiónov, 
v ktorých si zemepisné a sociálno-
ekonomické charakteristiky môžu 
vyžadovať odlišný prístup k podpore 
procesu prechodu na klimatickú 
neutralitu a s prihliadnutím na 
východiskové postavenie každého 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Keďže toto odvetvie predstavuje 
viac ako 25 % emisií CO2 Únie, mali by 
sa uprednostniť investície podporujúce 
dekarbonizáciu dopravy, a to v súlade s 
existujúcimi odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny v rámci európskeho semestra, ako 
aj s národnými plánmi podpory obnovy a 
odolnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Mala by sa vypracovať metodika 
určovania výdavkov na environmentálne 
ciele vrátane opatrení v oblasti klímy a 
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biodiverzity, s vhodným využitím kritérií 
stanovených rámcom EÚ na uľahčenie 
udržateľných investícií (tzv. taxonómia 
EÚ).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Vzhľadom na Európsky pilier 
sociálnych práv ako európsku sociálnu 
stratégiu s cieľom zabezpečiť, aby boli 
prechody ku klimatickej neutralite, 
digitalizácia a demografické zmeny, ako 
aj obnova po skončení pandémie COVID-
19 sociálne korektné a spravodlivé, 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
prispeje k vykonávaniu jeho 20 zásad a k 
dosiahnutiu celkových aj čiastkových 
cieľov v oblasti sociálneho pokroku.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11c) Najmenej 30% plánov podpory 
obnovy a odolnosti by sa malo venovať 
investíciám súvisiacim s plnením cieľov 
Európskeho piliera sociálnych práv. 
Žiadna z reforiem a investícií 
podporovaných z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti by nemala 
byť v rozpore s vykonávaním Európskeho 
piliera sociálnych práv.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 263
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11d) Najmenej 2 % plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali prispievať k 
obnove kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu podľa ich osobitných potrieb. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva. Keďže pandémia 
COVID-19 zvýraznila význam oceňovania 
poskytovania starostlivosti, mal by sa 
klásť osobitný dôraz na investície do 
infraštruktúry a zariadení v oblasti 
starostlivosti, a to nielen v sektore 
zdravotnej starostlivosti, ale aj v kontexte 
starostlivosti o deti, starostlivosti o osoby 
so zdravotným postihnutím a starostlivosti 
o staršie osoby. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Piernicola Pedicini
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva. Novej generácii 
digitálnych technológií by sa však mala, v 
súlade so zásadou predbežnej opatrnosti, 
venovať veľká pozornosť, aby sa 
zabezpečila dostatočne vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia a životného 
prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

(12) Náležitá pozornosť by sa mala 
venovať aj vplyvu národných plánov 
predložených podľa tohto nariadenia na 
podporu nielen zelenej transformácie, ale 
aj digitálnej transformácie. Obidve budú 
zohrávať prioritnú úlohu pri obnove 
a modernizácii nášho hospodárstva.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu zelenej 
transformácie, digitálnej transformácie a 
na podporu sociálnej a územnej 
súdržnosti tým, že sa zohľadní pokrok 
dosiahnutý v rámci sociálneho prehľadu 
a iné relevantné ukazovatele vzostupnej 
konvergencie v sociálnej oblasti. Všetky 
tieto ciele sa musia posudzovať rovnako a 
budú zohrávať prioritnú úlohu pri obnove 
a modernizácii nášho hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva. Zároveň by sa mala 



PE655.953v01-00 98/319 AM\1211941SK.docx

SK

nášho hospodárstva. venovať osobitná pozornosť ochrane 
pracovníkov, ktorí môžu čeliť negatívnym 
dôsledkom transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
pokroku dosiahnutému v rámci 
sociálneho prehľadu a iným relevantným 
ukazovateľom vzostupnej konvergencie v 
sociálnej oblasti.

Or. en

Pozmeňujúci 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, 
Martina Michels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
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transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

transformácie, vrátane propagovania 
digitálneho vzdelávania, zručností a 
spôsobilostí. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu hospodárskeho rastu a tvorbe 
pracovných miest. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
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transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

transformácie a rozvoja vedomostnej 
ekonomiky. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie a reakcie na demografické 
výzvy. Obidve budú zohrávať prioritnú 
úlohu pri obnove a modernizácii nášho 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 

(12) Na tento účel budú členské štáty 
vyzvané, aby predložili národné plány 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré by mali 
obsahovať investičné a reformné 
opatrenia na obdobie štyroch rokov na 
podporu európskych prioritných oblastí 
politiky a ktoré by mali byť v súlade s 
cieľmi politiky Únie. Finančné príspevky 
na tieto plány a opatrenia, ktoré sú v nich 
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transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

obsiahnuté, môžu byť nevratné alebo 
úverové. Horizontálne požiadavky by sa 
mali uplatňovať na všetky opatrenia 
podporované z mechanizmu bez ohľadu 
na povahu financovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na rozpočtovú 
situáciu a štátny dlh dotknutého 
členského štátu. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
hospodárstiev členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie a transformácie 
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transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

starostlivosti, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
kľúčovú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vzhľadom na to, že financovanie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti získané prostredníctvom 
nariadenia [Nástroj Európskej únie na 
obnovu] sa opiera o spoločný rozpočet 
EÚ, musí sa zabezpečiť, aby sa finančné 
prostriedky vynakladali v súlade so 
spoločnými európskymi politickými 
prioritami. Na tento účel sa aspoň 75 % 
nevratnej časti vnútroštátneho 
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maximálneho finančného príspevku 
prideleného každému členskému štátu v 
rámci mechanizmu, meraných na základe 
celkových nákladov, vyčlení na reformy a 
investície v troch európskych prioritných 
oblastiach politiky:
-zelená transformácia so zameraním na 
ciele Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia;
-otvorená digitálna transformácia vrátane 
programu digitálnych zručností,
-a zlepšenie sociálnej, hospodárskej a 
inštitucionálnej odolnosti.
Na zohľadnenie rozdielov v investíciách a 
reformných potrebách v jednotlivých 
členských štátoch je podiel, ktorý sa má 
vynaložiť na každú z týchto troch priorít, 
flexibilný, pričom minimálny podiel 20 % 
výdavkov, meraný na základe celkových 
nákladov, sa uplatní na každú z týchto 
troch priorít. Na uľahčenie úsilia o 
zostavenie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti v súlade s týmito 
európskymi prioritnými oblasťami sa v 
prílohe k tomuto nariadeniu uvádzajú 
nezáväzné, orientačné usmernenia pre 
reformy a investície, ktoré patria do 
každej z uvedených priorít.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Rozsah pôsobnosti mechanizmu by 
mal znamenať oblasti politiky týkajúce sa 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, podnikania, 
odolnosti, produktivity, stability 
finančných systémov, kultúry, vzdelávania 
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a zručností, politík týkajúcich sa detí a 
mládeže, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, systémov verejnej 
zdravotnej starostlivosti, politík v súlade 
s Európskym pilierom sociálnych práv 
(ako sociálna ochrana), kvalitných 
pracovných miest a investícií, rodovej 
rovnosti, integrácie osôb so zdravotným 
postihnutím, sociálneho dialógu a 
posilňovania demokratických systémov 
vrátane efektívnych a nezávislých 
justičných systémov, ako aj plurality médií 
a slobody médií.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Je dôležité, aby plány podpory 
obnovy a odolnosti boli súdržné pri 
vykonávaní environmentálnej, sociálnej a 
riadiacej udržateľnosti a boli v súlade s 
prioritami EÚ, ako je Európska zelená 
dohoda a Európsky pilier sociálnych práv, 
a s investičným plánom pre udržateľnú 
Európu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 

vypúšťa sa



AM\1211941SK.docx 105/319 PE655.953v01-00

SK

podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 283
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 

vypúšťa sa
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aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 

vypúšťa sa
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tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala 
Komisii udeliť právomoc pozastaviť 
prostredníctvom delegovaných aktov 
lehotu na prijímanie rozhodnutí o návrhoch 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a pozastaviť platby v rámci tohto 
mechanizmu, keď Rada v súlade s 
článkom 126 ods. 8 alebo 11 ZFEÚ 
rozhodne, že členský štát neprijal účinné 
opatrenia na nápravu svojho nadmerného 
deficitu; keď Rada prijme dve za sebou 
nasledujúce odporúčania v tom istom 
postupe pri nadmernej nerovnováhe v 
súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1176/2011 z dôvodu, že členský štát 
predložil nedostatočný plán nápravných 
opatrení; keď Rada prijme dve za sebou 
nasledujúce rozhodnutia v tom istom 
postupe pri nadmernej nerovnováhe v 
súlade s článkom 10 ods. 4 nariadenia 
(EÚ) č. 1176/2011 stanovujúce 
nedodržanie zo strany členského štátu na 
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základe toho, že neprijal odporúčané 
nápravné opatrenie; keď Komisia dospeje 
k záveru, že členský štát neprijal opatrenia 
uvedené v nariadení Rady (ES) č. 
332/2002, a v dôsledku toho rozhodne 
nepovoliť vyplatenie finančnej pomoci 
udelenej uvedenému členskému štátu; 
keď Rada rozhodne, že členský štát 
nedodržiava program 
makroekonomických úprav uvedený v 
článku 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 
alebo opatrenia požadované na základe 
rozhodnutia Rady prijatého v súlade s 
článkom 136 ods. 1 ZFEÚ. Komisia by 
v týchto príslušných prípadoch mala mať aj 
právomoc zrušiť takéto pozastavenia 
prostredníctvom delegovaných aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania, ako aj 
dodržiavanie zásad právneho štátu a 
demokracie a základných práv, by sa mala 
Rade a Európskemu parlamentu udeliť 
právomoc pozastaviť na návrh Komisie 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
lehotu na prijímanie rozhodnutí o návrhoch 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a pozastaviť platby v rámci tohto 
mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
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vykonávacích aktov na návrh Komisie. prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí. 
Rada by v týchto príslušných prípadoch 
mala mať aj právomoc zrušiť takéto 
pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
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záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby a získať 
späť už vyplatené platby v rámci tohto 
mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych a 
rozpočtových záležitostí, s cieľom 
zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania by sa mala Rade udeliť 
právomoc pozastaviť na návrh Komisie 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
lehotu na prijímanie rozhodnutí o návrhoch 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a pozastaviť a nárokovať si späť platby 
v rámci tohto mechanizmu, ak dôjde 
k závažnému neplneniu povinností 
v súvislosti s príslušnými prípadmi 
týkajúcimi sa postupu správy 
hospodárskych záležitostí stanoveného 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. XXX/XX [VN] (...). Rada by 
v týchto príslušných prípadoch mala mať aj 
právomoc zrušiť takéto pozastavenia 
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vykonávacích aktov na návrh Komisie. prostredníctvom vykonávacích aktov na 
návrh Komisie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom delegovaných 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
delegovaných aktov na návrh Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Aby sa uľahčilo vykonávanie 
politických priorít a umožnila obnova v 
plnej kapacite, je potrebné prispôsobiť 
rámec správy hospodárskych záležitostí a 
proces európskeho semestra tak, aby 
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reagovali na slabé miesta, ktoré sú 
dôsledkom súčasnej krízy, a aby sa 
pripravili na budúce výzvy. Vzhľadom na 
iniciatívy, ktoré Komisia spustila v rokoch 
2019 a 2020, musí nový rámec účinne 
riešiť makroekonomické a sociálno-
ekonomické nerovnosti, zabezpečiť 
demokratickú zodpovednosť za 
rozhodovanie o hospodárskom riadení a 
umožniť vykonávanie zelenej dohody ako 
novej stratégie rastu Únie, zabezpečiť 
udržateľnosť hospodárstva EÚ a 
zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu 
transformáciu pre všetkých a využiť nové 
príležitosti digitálneho veku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Aby sa uľahčilo vykonávanie 
politických priorít a umožnila obnova v 
plnej kapacite, je potrebné prispôsobiť 
rámec správy hospodárskych záležitostí 
tak, aby reagovali na slabé miesta, ktoré 
sú dôsledkom súčasnej krízy, a aby sa 
pripravili na budúce výzvy. Nový rámec 
musí účinne riešiť makroekonomické a 
sociálno-ekonomické nerovnosti, 
zabezpečiť demokratickú zodpovednosť za 
rozhodovanie o hospodárskom riadení a 
umožniť vykonávanie zelenej dohody ako 
novej stratégie rastu Únie, zabezpečiť 
udržateľnosť hospodárstva EÚ a 
zabezpečiť spravodlivú a inkluzívnu 
transformáciu pre všetkých a využiť nové 
príležitosti digitálneho veku.

Or. en

Pozmeňujúci 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, 
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Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Mechanizmus by mal byť aj 
nástrojom na ochranu rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti právneho štátu. V takom prípade 
by Komisia mala prijať prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie o 
pozastavení lehoty na prijatie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy a 
odolnosti alebo o pozastavení platieb v 
rámci tohto mechanizmu v súlade s 
nariadením [.../...] o ochrane rozpočtu 
Únie v prípade všeobecných nedostatkov v 
oblasti dodržiavania zásad právneho štátu 
v členských štátoch. Komisia by mala 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
prijať rozhodnutie, ktorým sa zruší 
pozastavenie lehoty alebo platieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Aby sa zabezpečila udržateľná a 
odolná obnova v celej Únii a uľahčilo 
vykonávanie hospodárskej podpory v 
súlade s cieľom Zelenej dohody pre 
Európu, tento nástroj prispeje k 
celkovému cieľu VFR týkajúcemu sa 
uplatňovania hľadiska zmeny klímy vo 
výške 50 %; ciele týkajúce sa 
uplatňovania hľadiska zmeny klímy 
špecifické pre jednotlivé fondy by sa mali 
stanoviť v súlade s dohodnutými 
právnymi predpismi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 298
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Rada by mala poskytnúť riešenia 
potenciálnych problémov pri dobývaní 
renty, ako sú konfrontačné účinky, pri 
ktorých členské štáty zablokujú reformy, 
kým nebudú splnené ich požiadavky z 
rozpočtového nástroja.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Európsky semester ako rámec pre 
koordináciu politík v rámci spoločného 
cyklu dohľadu sa presmeruje na rámec, 
koordinácie politík udržateľného rozvoja, 
ktorý by umožnil koordináciu opatrení 
zameraných na obnovu v rámci zásad 
Európskej zelenej dohody, Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov 
udržateľného rozvoja OSN. Prednostne sa 
musí hľadať lepšia zodpovednosť za 
proces európskeho semestra 
prostredníctvom silnejšieho zapojenia 
všetkých príslušných zainteresovaných 
strán na vnútroštátnej úrovni. Na tento 
účel sa Pakt stability a rastu zreviduje a 
upraví na pakt udržateľného rozvoja, 
ktorý uľahčí plnenie potrieb v oblasti 
obnovy a investícií potrebných na 
dosiahnutie politických priorít EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13b) Je nevyhnutné, aby boli oprávnené 
záujmy konečných prijímateľov a 
príjemcov mechanizmu riadne chránené 
pred pozastavením platieb v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu. V 
takom prípade by Komisia mala prevziať 
zodpovednosť za riadenie mechanizmu. 
Takýto nástroj v rámci mechanizmu na 
ochranu rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu by sa 
mal zosúladiť s akýmkoľvek iným 
nástrojom, ktorý sleduje rovnaký cieľ v 
iných právnych predpisoch EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora vzostupnej 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
konvergencie a súdržnosti, zmierňovanie 
sociálneho a hospodárskeho vplyvu krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 a 
prínos k vykonávaniu hlavných cieľov 
Únie, ako sú Európska zelená dohoda, 
Parížska dohoda, ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, digitálna 
transformácia, stratégia v oblasti rodovej 
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hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

rovnosti a Európsky pilier sociálnych 
práv. Na tento účel by mal mechanizmus 
prispievať k zlepšeniu odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmierneniu sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov krízy a podpore zelenej 
a digitálnej transformácie, ktorou sa má 
dosiahnuť cieľ klimaticky neutrálnej 
Európy najneskôr do roku 2050, čím sa 
obnoví potenciál udržateľného rastu Únie 
v období po pandémii COVID-19, podporí 
tvorba kvalitných pracovných miest, bude 
riešiť chudoba pracujúcich ľudí 
a podporí spravodlivý, inkluzívny a 
udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť 
cieľ klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2050, čím sa obnoví rastový 
potenciál hospodárstiev Únie v období po 
pandémii COVID-19, podporí tvorba 
pracovných miest a napomôže udržateľný 
rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a to, aby 
prispieval k cieľom politík Únie, cieľov 
OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 
a Európskeho piliera sociálnych práv. Na 
tento účel podporuje prioritné oblasti 
európskej politiky, a to najmä podporu 
spravodlivého a inkluzívneho prechodu 
na environmentálne udržateľné obehové 
hospodárstvo efektívne využívajúce 
energiu a zdroje, cieľ Únie v oblasti klímy 
do roku 2030, otvorený program digitálnej 
transformácie a zručností, a zlepšovanie 
sociálnej, hospodárskej a inštitucionálnej 
odolnosti, pripravenosti na krízu 
a adaptačnej kapacity členských štátov, čo 
zmierňuje sociálne a hospodárske 
dôsledky krízy, čím sa podporí tvorba 
pracovných miest a potenciál 
udržateľného rastu hospodárstiev Únie v 
období po pandémii COVID-19, podporí 
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tvorba pracovných miest a podporí 
udržateľný a rodovo vyvážený rast. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v záujme 
harmonickejšieho rozvoja vo všetkých 
členských štátoch s osobitným zameraním 
na vidiecke, horské, najvzdialenejšie, 
ostrovné regióny a regióny závažne a 
trvalo znevýhodnené prírodnými alebo 
demografickými podmienkami. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych, 
hospodárskych a demografických 
dôsledkov krízy a podpore udržateľnej, 
zelenej, digitálnej a demografickej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, najmä najviac postihnutých 
odvetví ako zdravotníctvo, kultúra, 
cestovný ruch, kreatívny priemysel a 
šport, podporí tvorba kvalitných 
pracovných miest a podporí udržateľný, 
inkluzívny, dlhodobý hospodársky rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, so zreteľom na existujúce rozdiely v 
oblasti hospodárskeho rozvoja 
jednotlivých regiónov a členských štátov, 
čím sa obnoví rastový potenciál a 
dlhodobá konkurencieschopnosť 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest, zvyšovanie kvalifikácie a 
rekvalifikácia pracovníkov, čím sa obnoví 
rastový potenciál hospodárstiev Únie 
v období po pandémii COVID-19, podporí 
tvorba pracovných miest, najmä v odvetví 
starostlivosti, a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by malo byť zaručenie hospodárskej 
prosperity Únie, podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a 
prispievať k plneniu cieľov politík Únie, 
cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, Európskeho piliera sociálnych 
práv, Parížskej dohody a k posilneniu a 
prehlbovaniu jednotného trhu. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
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COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 306
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast. Na 
dosiahnutie týchto cieľov bude kľúčová 
úloha expanzívnej fiškálnej politiky; 
členské štáty by mali podporovať fiškálnu 
konsolidáciu prostredníctvom 
inkluzívneho rastu a prekonať 
hospodársky pokles.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť 
cieľ klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora rastu, 
hospodárskeho rozvoja, ochrany 
pracovných miest a zamestnanosti, ako aj 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti. Na tento účel by mal 
mechanizmus prispievať k zlepšeniu 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zvyšovania produkcie a 
zamestnanosti, najmä v najviac 
postihnutých odvetviach ako cestovný 
ruch a potravinový dodávateľský reťazec, 
rozvoja infraštruktúry a dopravy, čím sa 
obnoví rastový potenciál hospodárstiev 
členských štátov v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast. Obnova 
rastového potenciálu sa bude realizovať 
aj prostredníctvom opatrení na riešenie 
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ťažkej demografickej situácie rôznych 
členských štátov, ktorá bráni dlhodobému 
rastu v dôsledku zmenšovania pracovnej 
sily.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a 
environmentálnej transformácie v súlade 
s taxonómiou EÚ, pričom žiadne 
financovanie by nemalo smerovať na 
činnosti, ktoré významne poškodzujú 
životné prostredie. Na tento účel by mal 
mechanizmus prispievať k zlepšeniu 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej a obehovej Európy 
do roku 2030, najneskôr do roku 2050, 
čím sa obnoví potenciál zeleného rastu 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
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sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy, 
presadzovaniu rodovej rovnosti a podpore 
zelenej a digitálnej transformácie, ako aj 
transformácie na odolné hospodárstvo v 
oblasti starostlivosti, ktorou sa má 
dosiahnuť cieľ klimaticky neutrálnej 
Európy do roku 2050 a rodovo vyvážená 
spoločnosť, čím sa obnoví rastový 
potenciál hospodárstiev Únie v období po 
pandémii COVID-19, podporí tvorba 
pracovných miest reagujúca na rodové 
potreby a podporí udržateľný a inkluzívny 
rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Victor Negrescu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast. 
Osobitná pozornosť a podpora sa bude 
venovať krajinám, ktoré majú ťažkosti s 
dosahovaním cieľov v oblasti klímy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 312
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví urýchlený rozvoj 
činností zlučiteľných s Parížskou 
dohodou o klíme a znižovanie výskytu 
činností, ktoré s ňou zlučiteľné nie sú, v 
prípad hospodárstiev Únie v období po 
pandémii COVID-19, podporí tvorba 
pracovných miest a napomôže udržateľný 
rast.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
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COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

COVID-19;, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast. podporí 
tvorba zamestnanosti, 
konkurencieschopnosť, pracovné miesta a 
rast; podporí udržateľná mobility a 
podporia investície do železničnej dopravy 
a infraštruktúry.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast. 
Podporené akcie by mali mať 
jednoznačnú európsku pridanú hodnotu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti pri 
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účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť 
cieľ klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

plnohodnotnom rešpektovaní národnej 
zvrchovanosti. Na tento účel by mal 
mechanizmus prispievať k zlepšeniu 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy, čím sa 
obnoví rastový potenciál hospodárstiev 
členských štátov v období po pandémii 
COVID-19 a podporí tvorba pracovných 
miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest, dobré fungovanie jednotného trhu 
a podporí sa aj udržateľný a inkluzívny 
rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest, výrazne zvýšia investície v 
relevantných odvetviach a napomôže 
udržateľný rast.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a 
zmenšovanie rozdielov v oblasti 
infraštruktúry. Na tento účel by mal 
mechanizmus prispievať k zlepšeniu 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 319
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest, výrazne zvýšia investície 
v kľúčových odvetviach a napomôže 
udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál a 
dlhodobá konkurencieschopnosť 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
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miest a napomôže udržateľný rast. miest a napomôže udržateľný rast.
Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporia verejné služby, 
tvorba pracovných miest a napomôže 
udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora vzostupnej 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti. Na tento účel by mal 
mechanizmus prispievať k zlepšeniu 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
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transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Zdroje mechanizmu ako súčasť 
Nástroja na obnovu (Next Generation 
EU) by mali byť sprevádzané jasným a 
dôveryhodným plánom splácania. 
Splácanie by sa malo uskutočňovať 
prostredníctvom dodatočných vlastných 
zdrojov, ktoré by mali byť zavedené v 
priebehu budúceho VFR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) S cieľom maximalizovať cieľ 
doplnkovosti mechanizmu a tým zvýšiť 
jeho európsku pridanú hodnotu by mali 
byť opatrenia, ktoré sa týkajú zmiernenia 
hospodárskeho a sociálneho vplyvu krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19, 
oprávnené počnúc 1. februárom 2020.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Mechanizmus prináša spôsob 
modernizácie rozpočtu EÚ 
prostredníctvom investícií do inovatívnych 
projektov, ktoré poskytujú nové príležitosti 
pre budúce generácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 
podpory na dosiahnutie čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt reforiem a investícií, 
ktoré sú uvedené v plánoch podpory 
obnovy a odolnosti. Tento špecifický cieľ 
by sa mal napĺňať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 
podpory na dosiahnutie čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt transformačných 
reforiem a investícií, ktoré sú uvedené 
v plánoch podpory obnovy a odolnosti a 
klimatickej transformácie. Tento 
špecifický cieľ by sa mal napĺňať v úzkej 
spolupráci s dotknutými členskými štátmi a 
s orgánmi pôsobiacimi v oblasti životného 
prostredia a s vedeckou komunitou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 
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podpory na dosiahnutie čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt reforiem a investícií, 
ktoré sú uvedené v plánoch podpory 
obnovy a odolnosti. Tento špecifický cieľ 
by sa mal napĺňať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

podpory na dosiahnutie čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt reforiem 
a rozpočtových, ziskových a 
dôveryhodných investícií, ktoré sú uvedené 
v plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Tento špecifický cieľ by sa mal napĺňať 
v úzkej spolupráci s dotknutými členskými 
štátmi.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 
podpory na dosiahnutie čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt reforiem a investícií, 
ktoré sú uvedené v plánoch podpory 
obnovy a odolnosti. Tento špecifický cieľ 
by sa mal napĺňať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 
podpory na dosiahnutie jednoznačných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
reforiem, ktoré podporujú rast, 
a udržateľných investícií, ktoré sú uvedené 
v plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Tento špecifický cieľ by sa mal napĺňať 
v úzkej spolupráci s dotknutými členskými 
štátmi.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Z mechanizmu by sa nemali 
podporovať projekty, ktoré sú súčasťou 
strategických investičných plánov tretích 
krajín, ani pravidelné vnútroštátne 
rozpočtové výdavky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 330
Mauri Pekkarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Je dôležité, aby sa finančná 
podpora z mechanizmu poskytovala 
spôsobom, ktorý zabezpečí rovnosť 
podmienok na jednotnom trhu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15b) Aby sa zachovala integrita 
jednotného trhu a podporilo jeho 
prehĺbenie, mali by mať v rámci 
mechanizmu prioritu projekty 
podporujúce tieto ciele. Okrem toho by sa 
z mechanizmu nemali podporovať 
projekty, ktoré poškodzujú jednotný trh 
ako celok.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
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a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Okrem 
toho by plány obnovy a odolnosti mali byť 
v súlade so zásadou európskej pridanej 
hodnoty a so zásadou doplnkovosti. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody, digitálnej 
agendy, priemyselných stratégií a stratégií 
pre MSP, európskeho programu v oblasti 
zručností, záruky pre deti a záruky pre 
mladých ľudí, by sa v pláne mali stanoviť 
aj opatrenia, ktoré sú relevantné v šiestich 
oblastiach politiky určených v tomto 
nariadení. Všetky podporované činnosti by 
sa mali vykonávať v plnom súlade 
s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Najmenej 37 % 
plánov podpory obnovy a odolnosti by sa 
malo venovať začleňovaniu opatrení v 
oblasti klímy do politík, pričom aspoň 20 
% plánu by malo prispieť k pilieru zelenej 
transformácie. Najmenej 20 % každého 
plánu má prispievať k investovaniu do 
digitálnych technológií, infraštruktúry a 
procesov investícií do digitálnych 
technológií, infraštruktúry a procesov a 
aspoň 20 % sumy každého plánu má 
prispieť k riešeniu rizika dlhodobého 
poškodenia vyhliadok mladých ľudí na 
trhu práce a ich celkového blahobytu 
prostredníctvom komplexných riešení v 
oblasti zamestnanosti, vzdelávania a 
zručností, a reakcií zameraných na 
mladých ľudí. Plány podpory obnovy a 
odolnosti by mali byť v súlade so 
Stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť na 
obdobie 2020 – 2025. Plány podpory 
obnovy a odolnosti majú byť v súlade s 
povinnosťou rešpektovať a presadzovať 
hodnoty zakotvené v článku 2 ZEÚ. Plány 
podpory obnovy a odolnosti majú 



PE655.953v01-00 136/319 AM\1211941SK.docx

SK

prispievať ku zbližovaniu a k znižovaniu 
regionálnych rozdielov a v tomto zmysle 
sa osobitne podnecujú celoeurópske 
projekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s prioritnými oblasťami európskej 
politiky, záväzkami Únie podľa Parížskej 
dohody, a mal by zohľadňovať príslušné 
výzvy a priority pre danú krajinu 
identifikované v kontexte európskeho 
semestra 2020, národné programy 
reforiem, národné energetické a 
klimatické plány, plány spravodlivej 
transformácie a partnerské dohody 
a operačné programy v rámci fondov 
Únie. Tieto opatrenia by mali umožniť 
rýchle dosiahnutie zámerov, cieľových 
hodnôt a príspevkov stanovených 
v národných energetických a klimatických 
plánoch a ich aktualizáciách. Podľa 
článku 33 nariadenia (EÚ) 2018/1999 by 
sa mechanizmus mohol použiť aj na 
podporu opatrení v rámci finančného 
mechanizmu Únie pre oblasť energie z 
obnoviteľných zdrojov. Všetky 
podporované činnosti by sa mali 
vykonávať v plnom súlade s prioritami 
Únie v oblasti klímy a životného prostredia 
a mali by byť v súlade so zásadou 
„výrazne nenarušiť“ stanovenou v 
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nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií, a o zmene nariadenia (EÚ) 
2019/2088 [nariadenie EÚ o taxonómii], a 
v súlade s pravidlami ochrany údajov. 
Mechanizmus by sa nemal používať na 
podporu činností uvedených v zozname 
vylúčených činností uvedenom v tomto 
nariadení. Okrem toho by sa najmenej 50 
% plánov podpory obnovy a odolnosti 
malo venovať začleňovaniu opatrení v 
oblasti klímy a iných cieľov v oblasti 
environmentálnej udržateľnosti, najmä 
ochrany biodiverzity, do politík. Na 
sledovanie implementácie týchto 
celkových cieľov by sa mala uplatňovať 
taxonómia EÚ. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra a s národnými 
programami reforiem.
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a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného, relevantného, efektívneho a 
účelného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Okrem 
toho by plány obnovy a odolnosti mali byť 
v súlade so zásadou európskej pridanej 
hodnoty. Na podporu akcií, ktoré spadajú 
pod priority európskej zelenej dohody, 
digitálnej agendy, priemyselných stratégií 
a stratégií pre MSP, európskeho 
programu v oblasti zručností, záruky pre 
deti a záruky pre mladých ľudí, by sa 
v pláne mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné v šiestich oblastiach politiky 
určených v tomto nariadení. Všetky 
podporované činnosti by sa mali 
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a životného prostredia. vykonávať v plnom súlade s prioritami 
Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia. Aspoň 30 % plánov podpory 
obnovy a odolnosti by sa malo venovať 
podpore environmentálnych cieľov podľa 
článku 9, a činností podľa článku 10 ods. 
1, článkov 11, 12, 13, 14 a 15 nariadenia 
EÚ 2020/852, a na zvyšných 70 % 
každého plánu by sa mala uplatňovať 
zásadu „výrazne nenarušiť“ a článok 10 
ods. 2 nariadenia EÚ 2020/852. Plány 
podpory obnovy a odolnosti by mali byť v 
súlade so Stratégiou EÚ pre rodovú 
rovnosť na obdobie 2020 – 2025.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného, relevantného, efektívneho a 
účelného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s dlhodobými politickými prioritami Únie, 
výzvami a prioritami identifikovanými 
v kontexte európskeho semestra, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, 
národných programov reforiem, 
národných energetických a klimatických 
plánov, plánov spravodlivej transformácie 
a partnerských dohôd, operačných 
programov v rámci fondov Únie a/alebo v 
akciách súvisiacich s vykonávaním práva 
a politík Únie. Na podporu akcií, ktoré 
spadajú pod priority európskej zelenej 
dohody, digitálnej agendy, priemyselných 
stratégií a stratégií pre MSP, európskeho 
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a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

programu v oblasti zručností, záruky pre 
deti a záruky pre mladých ľudí, by sa 
v pláne mali stanoviť aj jednotné, 
doplnkové a koordinované opatrenia, ktoré 
sú relevantné v šiestich oblastiach politiky 
určených v tomto nariadení. Všetky 
podporované činnosti by sa mali 
vykonávať v plnom súlade s prioritami 
Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia. Najmenej 40 % plánov podpory 
obnovy a odolnosti by sa malo venovať 
začleňovaniu opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity a cieľov environmentálnej 
udržateľnosti do politík. Plány podpory 
obnovy a odolnosti by mali byť v súlade so 
Stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť na 
obdobie 2020 – 2025 a mali by sa 
konkrétne venovať nerovnostiam, vrátane 
cieľov a ukazovateľov v oblasti 
dosahovania sociálneho pokroku.
(1. Slová „výzvy a priority identifikované 
v kontexte európskeho semestra, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov v oblasti udržateľného rozvoja, 
národných programov reforiem, národných 
energetických a klimatických plánov, 
plánov spravodlivej transformácie 
a partnerských dohôd, operačných 
programov v rámci fondov Únie a/alebo v 
akciách súvisiacich s vykonávaním práva a 
politík Únie“ sa uplatňujú v celom texte.
2. Slová „najmenej 40 % plánov podpory 
obnovy a odolnosti by sa malo venovať 
začleňovaniu opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity a cieľov environmentálnej 
udržateľnosti do politík“ sa uplatňujú v 
celom texte.)

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne by sa mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre 
hospodársky udržateľný rast. Tieto 
opatrenia by mali umožniť rýchle 
dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov stanovených v národných 
energetických a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem 
prostredníctvom uceleného plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Plán podpory obnovy a 
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a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

odolnosti by mal byť v súlade s národnými 
programami reforiem a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Tieto 
opatrenia by mali umožniť udržateľné 
dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov stanovených v národných 
plánoch a ich aktualizáciách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s prioritami identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, strategickými 
usmerneniami k reformám a verejným 
investíciám, o ktorých diskutuje Rada s 
Európskym parlamentom, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
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programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody, digitálnej 
agendy a priemyselnej stratégie, by sa 
v pláne mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, ako aj na zlepšenie 
podmienok posilňovania odolnosti pri 
riešení globálnych vplyvov. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Reformy a 
investície by mali aj prispievať k 
zmenšovaniu asymetrií a podporovať 
zbližovanie a súdržnosť medzi členskými 
štátmi a v rámci členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
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programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

programami v rámci fondov Únie. Plán 
obnovy a odolnosti by mal tiež 
rešpektovať zásadu doplnkovosti 
financovania Únie a podporné projekty, 
ktoré vytvárajú skutočnú európsku 
pridanú hodnotu. Na podporu akcií, ktoré 
spadajú pod priority európskej zelenej 
dohody a digitálnej agendy, by sa v pláne 
mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu. Tieto opatrenia by mali 
umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, 
cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy, 
biodiverzity a životného prostredia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 341
Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Okrem 
toho by plány podpory obnovy a odolnosti 
mali byť v súlade so zásadou európskej 
pridanej hodnoty a zároveň aj rešpektovať 
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opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

základné práva a hodnoty Únie, t. j. ako 
sú zakotvené v článku 2 ZFEÚ. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre 
spravodlivú zelenú a digitálnu 
transformáciu. Tieto opatrenia by mali 
umožniť zníženie emisií, rýchle 
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stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov stanovených v národných 
energetických a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s digitálnymi, klimatickými a 
udržateľnými prioritami Únie, pričom je 
treba zabezpečiť to, aby náklady na 
opatrenia nepredstavovali dodatočnú 
záťaž pre členské štáty ohrozené 
energetickou a hospodárskou chudobou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti má byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
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súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Investície súvisiace 
s prieskumom, výrobou, spracovaním, 
distribúciou, skladovaním, prepravou, 
prenosom alebo spaľovaním fosílnych 
palív sú vylúčené.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Okrem toho by 
sa v pláne mali stanoviť opatrenia v 
oblastiach vzdelávania a kultúry, ktoré 
významne prispievajú k hospodárskej a 
sociálnej odolnosti. Tieto opatrenia by 
mali umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, 
cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
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a životného prostredia. aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu udržateľných reforiem 
a verejných investičných projektov 
prostredníctvom uceleného plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s národnými programami reforiem a 
investícií, národnými energetickými 
a klimatickými plánmi, plánmi 
spravodlivej transformácie a partnerskými 
dohodami a operačnými programami 
v rámci fondov Únie. Na podporu akcií, 
ktoré spadajú pod priority Únie, ako je 
Európska zelená dohoda, Parížska 
dohoda, ciele Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja, 
spravodlivý prechod na uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo najneskôr do 
roku 2050, stratégia pre rodovú rovnosť, 
Európsky pilier sociálnych práv a 
digitálna agenda, by sa v pláne podpory 
obnovy a odolnosti mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré umožnia rýchle a účinné 
dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov, ktoré sú relevantné pre tieto 
priority. Všetky podporované činnosti by 
sa mali vykonávať v plnom súlade s 
prioritami Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia a mali by byť v plnom súlade so 
zásadou „výrazne nenarušiť“.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, ako je riešenie rodových rozdielov 
v digitálnej oblasti, by sa v pláne mali 
stanoviť aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu. Tieto 
opatrenia by mali umožniť rýchle 
dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov stanovených v národných 
energetických a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Rovnako by všetky 
podporované činnosti mali byť plne v 
súlade so stratégiou EÚ pre rodovú 
rovnosť na obdobie 2020 – 2025.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Sirpa Pietikäinen
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v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti má byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie, plánmi 
v oblasti rodovej rovnosti a partnerskými 
dohodami a operačnými programami 
v rámci fondov Únie. Na podporu akcií, 
ktoré spadajú pod priority európskej 
stratégie pre rodovú rovnosť, európskej 
zelenej dohody a digitálnej agendy, by sa 
v pláne mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre presadzovanie rodovej 
rovnosti a pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, ako je riešenie rodových 
rozdielov v digitálnej oblasti. Tieto 
opatrenia by mali umožniť rýchle 
dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov stanovených v národných 
energetických a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti rovnosti, 
klímy a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16



AM\1211941SK.docx 151/319 PE655.953v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, vrátane pristúpenia 
krajín, ktoré sa k tomu zaviazali, k 
eurozóne, s národnými programami 
reforiem, národnými energetickými 
a klimatickými plánmi, plánmi 
spravodlivej transformácie a partnerskými 
dohodami a operačnými programami 
v rámci fondov Únie. Na podporu akcií, 
ktoré spadajú pod priority európskej 
zelenej dohody a digitálnej agendy, by sa 
v pláne mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu. Tieto opatrenia by mali 
umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, 
cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
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investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s národnými programami reforiem, 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi, plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Je mimoriadne dôležité, aby 
plán podpory obnovy a odolnosti bol 
v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Plán by mal byť takisto v súlade 
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energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

s národnými programami reforiem, 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi, plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Marek Belka

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem, ako aj 
verejných a súkromných investičných 
projektov prostredníctvom uceleného plánu 
podpory obnovy a odolnosti. Plán podpory 
obnovy a odolnosti by mal byť takisto 
v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra, s národnými programami 
reforiem, národnými energetickými 
a klimatickými plánmi, plánmi 
spravodlivej transformácie a partnerskými 
dohodami a operačnými programami 
v rámci fondov Únie. Na podporu akcií, 
ktoré spadajú pod priority európskej 
zelenej dohody a digitálnej agendy, by sa 
v pláne mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú 
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a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu. Tieto opatrenia by mali 
umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, 
cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia a v digitálnej 
oblasti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem, ktoré zlepšujú 
rast, a udržateľných verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto zosúladený 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
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súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

(16) Na to, aby ročné plány podpory 
obnovy a odolnosti prispievali k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
ucelenej stratégie podpory obnovy 
a odolnosti. Ročné plány podpory obnovy 
a odolnosti by mali byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
José Gusmão
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Národné programy reforiem, 
národné energetické a klimatické plány, 
plány spravodlivej transformácie a 
partnerské dohody a operačné programy 
musia spadať pod priority európskej 
zelenej dohody, Európskeho piliera 
sociálnych práv, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a digitálnej agendy, 
a v pláne by sa mali stanoviť aj opatrenia, 
ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu. Tieto opatrenia by mali 
umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, 
cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Sociálni partneri 
by mali mať možnosť vyjadriť sa v 
počiatočnom štádiu pred tým, ako sa 
národné plány podpory obnovy a 
odolnosti predložia EÚ.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Keďže miestne samosprávy a 
samosprávy sú najbližšie k svojim 
občanom a majú priame skúsenosti s 
potrebami a problémami miestnych 
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spoločenstiev a hospodárstiev, zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri hospodárskej a 
sociálnej obnove. Vzhľadom na túto 
skutočnosť by obce a miestne samosprávy 
mali byť úzko zapojené do plánovania a 
implementácie tohto mechanizmu, 
vrátane prípravy plánov podpory obnovy a 
odolnosti aj riadenia projektov v rámci 
mechanizmu. Aby sa naplno využil 
potenciál obcí a miestnych samospráv pri 
dosahovaní obnovy a odolnosti, mala by 
sa pre ne vyčleniť podstatná časť zdrojov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, pričom by sa mal vytvoriť 
priamy prístup obcí a miestnych 
samospráv k týmto zdrojom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Plány podpory obnovy a odolnosti 
by mali byť v súlade so Stratégiou EÚ pre 
rodovú rovnosť na obdobie 2020 – 2025. 
Plány by mali obsahovať prierezovú časť 
týkajúcu sa rodovej rovnosti, ktorá by 
okrem iného zahŕňala povinné posúdenia 
vplyvu na rodovú rovnosť a ex post 
kontroly, hodnotenie rodovej rovnosti a 
požiadavky týkajúce sa rodovej 
vyváženosti a rovnakej odmeny v súvislosti 
so všetkými hospodárskymi činnosťami 
podporovanými v rámci plánov. Členské 
štáty by mali tiež zabezpečiť zber údajov 
rozčlenených podľa rodu a rodové 
rozpočtovanie pre národné plány. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Prostredníctvom delegovaného 
aktu a na základe nariadenia (EÚ) 
2020/852 a s dodržaním zásady „výrazne 
nenarušiť“ v súlade s nariadením (EÚ) 
2019/2088 Komisia prijme usmernenia k 
posudzovaniu v oblasti klímy a 
biodiverzity s cieľom pomôcť členským 
štátom zabezpečiť to, aby akékoľvek 
opatrenia v pláne podpory obnovy a 
odolnosti nespôsobovali žiadne škody na 
biodiverzite a klíme, ani na 
environmentálnej udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Z mechanizmu by sa nemali 
podporovať činnosti spôsobujúce značné 
škody na ktoromkoľvek z 
environmentálnych cieľov stanovených v 
článku 9 nariadenia (EÚ) 2020/852 v 
súlade s jeho článkom 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) Keďže miestne samosprávy a 
samosprávy sú najbližšie k svojim 
občanom a majú priame skúsenosti s 
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potrebami a problémami miestnych 
spoločenstiev a hospodárstiev, zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri hospodárskej a 
sociálnej obnove. Vzhľadom na túto 
skutočnosť by obce a miestne samosprávy 
mali zohrávať významnú úlohu pri 
plánovaní a implementácii tohto 
mechanizmu, vrátane prípravy plánov 
podpory obnovy a odolnosti aj riadenia 
projektov v rámci mechanizmu. Aby sa 
naplno využil potenciál obcí a miestnych 
samospráv pri dosahovaní obnovy a 
odolnosti, mala by sa pre ne vyčleniť časť 
zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti, a to vytvorením priameho 
prístupu obcí a miestnych samospráv k 
týmto zdrojom.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) Prostredníctvom delegovaného 
aktu a na základe nariadenia (EÚ) 
2020/852 a s dodržaním zásady „výrazne 
nenarušiť“ v súlade s nariadením (EÚ) 
2019/2088 Komisia prijme metodiku 
sledovania začleňovania opatrení v oblasti 
klímy a biodiverzity a cieľov v oblasti 
environmentálnej udržateľnosti do politík 
s cieľom pomôcť členským štátom 
pripraviť, implementovať a sledovať 
príspevok plánov podpory obnovy a 
odolnosti k cieľom EÚ a príslušného 
členského štátu v oblasti klímy a 
biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) V tých členských štátoch, v ktorých 
EÚ zistí existenciu všeobecných 
nedostatkov v oblasti právneho štátu a 
následne sa rozhodne pozastaviť prevod 
finančných prostriedkov Únie do rúk 
vlády tohto členského štátu, by sa mal 
prostredníctvom priameho riadenia 
Komisie Fond na obnovu a odolnosť 
sprístupniť regionálnym a miestnym 
samosprávam, podnikom a organizáciám 
občianskej spoločnosti na projekty, ktoré 
určia a vykonávajú oni.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16c) Prostredníctvom delegovaného 
aktu a na základe stratégie EÚ pre rodovú 
rovnosť na obdobie 2020 – 2025 Komisia 
prijme metodiku sledovania začleňovania 
opatrení a cieľov v oblasti rodovej 
rovnosti do politík s cieľom pomôcť 
členským štátom pripraviť, 
implementovať a sledovať príspevok 
plánov podpory obnovy a odolnosti k 
cieľom EÚ a príslušného členského štátu 
v oblasti rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16c) Opatrenia uvedené v národných 
plánoch podpory obnovy a odolnosti by 
mali byť aj v súlade s povinnosťou 
rešpektovať a presadzovať hodnoty 
zakotvené v článku 2 ZEÚ.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16d) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa pri vypracúvaní plánov podpory 
obnovy a odolnosti uskutočnili 
konzultácie s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi, sociálnymi partnermi, 
organizáciami občianskej spoločnosti a 
ďalšími príslušnými zainteresovanými 
stranami. Aby sa zlepšila konzistentnosť a 
relevantnosť plánov podpory obnovy a 
odolnosti, mali by mať miestne a 
regionálne orgány, sociálni partneri, 
organizácie občianskej spoločnosti a 
ďalšie príslušné zainteresované strany 
možnosť vyjadriť sa v počiatočnom štádiu 
pred tým, ako sa plány podpory obnovy a 
odolnosti oficiálne predložia EÚ. S 
miestnymi a regionálnymi orgánmi, 
sociálnymi partnermi, organizáciami 
občianskej spoločnosti a inými 
príslušnými zainteresovanými stranami 
sa, ak je to možné, uskutočnia konzultácie 
najneskôr tri mesiace pred tým, ako 
členský štát návrh plánu podpory obnovy 
a odolnosti oficiálne predloží. S miestnymi 
a regionálnymi orgánmi, sociálnymi 
partnermi, organizáciami občianskej 
spoločnosti a ďalšími príslušnými 
zainteresovanými stranami sa vedú 
konzultácie v súlade s vnútroštátnymi 
pravidlami a postupmi. V plánoch 
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podpory obnovy a odolnosti sa vysvetlí, 
ako sa zohľadnili pripomienky miestnych 
a regionálnych orgánov, sociálnych 
partnerov, organizácií občianskej 
spoločnosti a iných príslušných 
zainteresovaných strán, a ak si to 
zainteresované strany želajú, ich 
stanoviská budú k národným programom 
reforiem alebo prípadne k národným 
plánom podpory obnovy a odolnosti 
pripojené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/201311 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/200212, malo by byť možné uplatniť 
na dotknutý členský štát ustanovenia 
tohto nariadenia vo vzťahu k výzvam 
a prioritám určeným opatreniami 
stanovenými na základe uvedených 
nariadení.

vypúšťa sa

__________________
11 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013.
12 Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2002.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/201311 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/200212, malo by byť možné uplatniť 
na dotknutý členský štát ustanovenia 
tohto nariadenia vo vzťahu k výzvam 
a prioritám určeným opatreniami 
stanovenými na základe uvedených 
nariadení.

vypúšťa sa

__________________
11 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013.
12 Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2002.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/201311 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/200212, malo by byť možné uplatniť 
na dotknutý členský štát ustanovenia 
tohto nariadenia vo vzťahu k výzvam 
a prioritám určeným opatreniami 
stanovenými na základe uvedených 
nariadení.

vypúšťa sa

__________________
11 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013.
12 Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2002.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 368
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/201311 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/200212, malo by byť možné uplatniť 
na dotknutý členský štát ustanovenia tohto 
nariadenia vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným opatreniami stanovenými na 
základe uvedených nariadení.

(17) Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/201311 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/200212, na dotknutý členský štát sa 
napriek tomu uplatňujú ustanovenia tohto 
nariadenia vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným v transformačných plánoch 
schválených Komisiou.

__________________ __________________
11 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013. 11 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013.
12 Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2002. 12 Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2002.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi a s cieľom 
posilniť dialóg medzi inštitúciami Únie a 
zabezpečiť väčšiu transparentnosť a 
demokratickú zodpovednosť v 
hospodárskom dialógu by Rada a 
Európsky parlament mali môcť v rámci 
európskeho semestra diskutovať 
o strategických usmerneniach k reformám 
a verejným investíciám pre EÚ ako celok, 
a to so zreteľom na stav obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. Tieto 
strategické usmernenia by mali účinne 
prispievať k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
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a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierňovať 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispievať k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov. Všetky 
relevantné informácie Komisia sprístupní 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne 
a za rovnakých podmienok. V príslušných 
výboroch EP by sa mal viesť dialóg o 
obnove a odolnosti podľa vzoru 
existujúceho menového dialógu, aby sa 
zabezpečila transparentnosť a 
zodpovednosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 371
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by Rada a 
Európsky parlament mali môcť v rámci 
európskeho semestra diskutovať o stave 
obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity 
v Únii. S cieľom zabezpečiť primerané 
podklady by mala táto diskusia vychádzať 
zo strategických a analytických informácií 
Komisie dostupných v kontexte 
európskeho semestra a v prípade 
dostupnosti aj z informácií o realizácii 
plánov z predchádzajúcich rokov. Všetky 
relevantné informácie, vrátane návrhov 
plánov predložených členskými štátmi 
Komisii, by mala Komisia sprístupniť 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne 
a za rovnakých podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by Európsky 
parlament a Rada mali môcť v rámci 
európskeho semestra diskutovať o stave 
obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity 
v Únii. S cieľom zabezpečiť primerané 
podklady by mala táto diskusia okrem 
iného vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
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semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov. Všetky 
relevantné informácie by mala Komisia 
sprístupniť Európskemu parlamentu a 
Rade rýchlo, súčasne a za rovnakých 
podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov. Členské štáty 
budú mať napriek tomu možnosť pridať 
do plánov obnovy nové prvky, ktoré 
európsky semester neobsahuje.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 374
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by Európsky 
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môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

parlament a Rada mali môcť v rámci 
európskeho semestra diskutovať o stave 
obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity 
v Únii. S cieľom zabezpečiť primerané 
podklady by mala táto diskusia vychádzať 
zo strategických a analytických informácií 
Komisie dostupných v kontexte 
európskeho semestra a v prípade 
dostupnosti aj z informácií o realizácii 
plánov z predchádzajúcich rokov. Všetky 
informácie by sa mali sprístupniť 
Európskemu parlamentu aj Rade za 
rovnakých podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti, 
klimatickej transformácie a adaptačnej 
kapacity v Únii. S cieľom zabezpečiť 
primerané podklady by mala táto diskusia 
vychádzať zo strategických a analytických 
informácií Komisie dostupných v kontexte 
európskeho semestra a v prípade 
dostupnosti aj z informácií o realizácii 
plánov z predchádzajúcich rokov a 
pokroku v oblasti národných 
transformačných plánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by Parlament 
a Rada mali môcť v rámci európskeho 
semestra diskutovať o stave obnovy, 
odolnosti a adaptačnej kapacity v Únii. 
S cieľom zabezpečiť primerané podklady 
by mala táto diskusia vychádzať zo 
strategických a analytických informácií 
Komisie dostupných v kontexte 
európskeho semestra a v prípade 
dostupnosti aj z informácií o realizácii 
plánov z predchádzajúcich rokov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by Rada a 
Európsky parlament mali môcť diskutovať 
o stave obnovy, odolnosti a adaptačnej 
kapacity v Únii. S cieľom zabezpečiť 
primerané podklady by mala táto diskusia 
vychádzať zo strategických a analytických 
informácií získaných Komisiou a v prípade 
dostupnosti aj z informácií o realizácii 
plánov z predchádzajúcich rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Členské štáty by pri príprave a 
vykonávaní plánov podpory obnovy a 
odolnosti a pri navrhovaní reforiem a 
investícií mali zohľadniť článok 107 
ZFEÚ a rámec štátnej pomoci a jeho 
obmedzenia. Riadne fungovanie 
vnútorného trhu a jeho pravidlá 
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci sú v 
prospech európskych spotrebiteľov a 
podnikov a sú potrebné na to, aby sa 
zabránilo nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže. Komisia by preto 
mala naďalej plniť svoju úlohu podľa 
zmlúv s cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky na vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka 
ktorému budú môcť implementovať 
a dokončiť reformy a investície zahrnuté 
do plánu podpory obnovy a odolnosti, je 
vhodné stanoviť maximálny finančný 
príspevok, ktorý je pre ne v rámci 
mechanizmu k dispozícii, pokiaľ ide 
o finančnú podporu (t. j. nenávratnú 
finančnú podporu). Maximálny príspevok 
by sa mal vypočítať na základe počtu 
obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého 
domáceho produktu (HDP) na obyvateľa 
a relatívnej miery nezamestnanosti 
každého členského štátu.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Nemalo by dochádzať k vyčleňovaniu finančných prostriedkov na geografickom základe.

Pozmeňujúci návrh 380
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). Počas 
rokov 2021 a 2022 by sa tento maximálny 
príspevok mal vypočítať na základe počtu 
obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého 
domáceho produktu (HDP) na obyvateľa 
a relatívnej miery nezamestnanosti 
každého členského štátu za roky 2015 – 
2019. Počas rokov 2023 a 2024 by sa tento 
maximálny finančný príspevok mal 
vypočítať na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty HDP, relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu za roky 2015 – 2019 a 
kumulatívneho poklesu reálneho HDP za 
obdobie 2020 – 2021 v porovnaní s rokom 
2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). Počas 
rokov 2021 a 2022 by sa tento maximálny 
príspevok mal vypočítať na základe počtu 
obyvateľov, inverzného hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu v roku 2020. Počas rokov 2023 a 
2024 by sa tento maximálny finančný 
príspevok mal vypočítať na základe počtu 
obyvateľov, kumulatívneho 
percentuálneho poklesu HDP na 
obyvateľa a priemernej relatívnej miery 
nezamestnanosti pozorovanej v období 
2020 až 2022 v porovnaní s rokom 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka 
ktorému budú môcť implementovať 
a dokončiť reformy a investície zahrnuté 
do plánu podpory obnovy a odolnosti, je 
vhodné stanoviť maximálny finančný 
príspevok, ktorý je pre ne v rámci 
mechanizmu k dispozícii, pokiaľ ide 
o finančnú podporu (t. j. nenávratnú 
finančnú podporu). Maximálny príspevok 
by sa mal vypočítať na základe počtu 

(19) Aby sa morálny hazard udržal na 
nízkej úrovni, členské štáty by nemali 
dostávať transferové platby, ale iba 
pôžičky, ktorých výška sa počíta z 
kľúčových údajov o populácii a 
koronavíruse, ako sú napríklad choroby, 
úmrtnosť a vývoj HDP a nezamestnanosti 
od februára 2020, ale za žiadnych 
okolností nechýbajú reformy z minulosti 
odmena.
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obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého 
domáceho produktu (HDP) na obyvateľa 
a relatívnej miery nezamestnanosti 
každého členského štátu.

Or. de

Odôvodnenie

Podľa návrhu sa 100 % (Komisia) a 70 % (Rada a Parlament) finančných prostriedkov 
pridelí na základe spätne získaných údajov. Napr. vysoká miera nezamestnanosti v minulosti, 
a teda krajiny, ktoré v posledných rokoch prešli reformami a nedodržali odporúčania 
európskeho semestra.

Pozmeňujúci návrh 383
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa, relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu 
a poklesu reálneho HDP pozorovaného za 
rok 2020 a prostredníctvom 
kumulatívneho poklesu reálneho HDP 
pozorovaného za obdobie 2020 – 2021.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu, 
ako aj pokroku v oblasti národných 
transformačných plánov schválených 
Komisiou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu 
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nezamestnanosti každého členského štátu. za päť rokov pred pridelením finančných 
prostriedkov, a to až do roku 2024.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy, ktoré zlepšujú rast, a udržateľné 
investície zahrnuté do plánu podpory 
obnovy a odolnosti, je vhodné stanoviť 
maximálny finančný príspevok, ktorý je 
pre ne v rámci mechanizmu k dispozícii, 
pokiaľ ide o finančnú podporu (t. j. 
nenávratnú finančnú podporu). Maximálny 
príspevok by sa mal vypočítať na základe 
počtu obyvateľov, prevrátenej hodnoty 
hrubého domáceho produktu (HDP) na 
obyvateľa, relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu a 
zníženia HDP v období 2019 – 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
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k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa, udržateľnosti 
štátneho dlhu a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do ročného 
plánu podpory obnovy a odolnosti, je 
vhodné stanoviť maximálny finančný 
príspevok, ktorý je pre ne v rámci 
mechanizmu k dispozícii, pokiaľ ide 
o finančnú podporu (t. j. nenávratnú 
finančnú podporu). Maximálny príspevok 
by sa mal vypočítať na základe počtu 
obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého 
domáceho produktu (HDP) na obyvateľa 
a relatívnej miery nezamestnanosti 
každého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Sociálno-ekonomické dôsledky 
pandémie budú pravdepodobne 
nerovnomerne rozdelené medzi regióny a 
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územia z dôvodu hospodárskych a 
sociálnych rozdielov, odlišného potenciálu 
v oblasti konkurencieschopnosti, miery 
závislosti od cestovného ruchu, služieb 
poskytovaných priamo zákazníkom alebo 
služieb, ktoré nemožno vykonávať na 
diaľku. Prináša to so sebou riziko 
zväčšovania regionálnych a oblastných 
rozdielov v rámci členských štátov, 
zhoršovania trendov týkajúcich sa 
prehlbovania rozdielov medzi menej 
rozvinutými a rozvinutejšími regiónmi, 
medzi sociálnymi perifériami a ostatnými 
mestskými oblasťami, ako aj medzi 
niektorými mestskými a vidieckymi 
oblasťami. Vzhľadom na vplyv 
priemernej miery nezamestnanosti na 
metodiku výpočtu maximálneho 
finančného príspevku na členský štát v 
rámci mechanizmu by sa mali 
uprednostniť regióny a územia s 
najvyššou mierou nezamestnanosti, aby sa 
zmiernili sociálno-ekonomické vplyvy 
pandémie a uľahčila sa obnova 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) Uznávajúc, že spravodlivé 
prideľovanie finančných prostriedkov sa 
nevyužíva v plnej miere, pretože miera 
nezamestnanosti použitá v metodike 
stanovenej v prílohe I nebola upravená 
tak, aby odrážala vnútorné migračné toky 
týkajúce sa pracovnej sily medzi 
členskými štátmi, ktoré v konečnom 
dôsledku ovplyvňujú počet obyvateľov a 
mieru nezamestnanosti členských štátov 
spôsobom, ktorý neodráža skutočnú 
sociálno-ekonomickú situáciu, najmä v 
členských štátoch, ktoré mali negatívne 
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migračné toky, čím sa znižuje objem 
prostriedkov, ktoré môžu získať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19a) S cieľom zabezpečiť, aby členské 
štáty financovali iba skutočné politické 
priority, ktoré majú pozitívny dlhodobý 
hospodársky vplyv, mali by byť osobne 
angažované. Od členských štátov sa preto 
vyžaduje, aby výdavky v rámci tohto 
mechanizmu spolufinancovali z 20 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka.

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka. Pri 
príprave plánov podpory obnovy a 
odolnosti by členské štáty mal mať 
možnosť využiť nástroj technickej 
podpory v súlade s nariadením (EÚ) 
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XX/YY [ktorým sa zriaďuje nástroj 
technickej podpory].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka.

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu od 
15. októbra predchádzajúceho roka. 
V prípade členských štátov eurozóny by sa 
mal návrh plánu predložiť spolu s 
návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov ročných plánov 
podpory obnovy a odolnosti členských 
štátov, ako aj obsah týchto plánov. Aby sa 
zaistila účelnosť postupov, členské štáty by 
mali predkladať ročné plány podpory 
obnovy a odolnosti najneskôr do 30. apríla 
vo forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
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možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka.

možnosť predložiť prvý návrh ročného 
plánu spolu s návrhom rozpočtu do 
15. októbra 2020 a prvý ročný plán 
podpory obnovy a odolnosti najneskôr 28. 
februára 2021.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka.

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla, najmä 
prostredníctvom nástroja technickej 
podpory, vo forme samostatnej prílohy 
k národnému programu reforiem. Na 
zabezpečenie rýchlej realizácie by členské 
štáty mali mať možnosť predložiť návrh 
plánu spolu s návrhom rozpočtu na 
nasledujúci rok 15. októbra 
predchádzajúceho roka.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 396
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako 
aj obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy, odolnosti a udržateľnej 
transformácie členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
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forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka.

a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) Aby sa zabezpečila široká diskusia 
a konsenzus na národnej úrovni, pokiaľ 
ide o navrhované opatrenia, plán sa 
pripravuje v úzkej spolupráci s 
príslušnými národnými a regionálnymi 
zainteresovanými stranami, ako sú 
miestne orgány, sociálni partneri, 
súkromný sektor a zástupcovia občianskej 
spoločnosti. Pred tým, ako sa plán 
oficiálne predloží Komisii, schváli ho 
príslušný národný parlament.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. Tento plán by sa mal 
vypracovať na základe viacúrovňového 
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súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

dialógu s orgánmi na nižšej než 
celoštátnej úrovni, sociálnymi partnermi, 
organizáciami občianskej spoločnosti a 
inými príslušnými zainteresovanými 
stranami v súlade so zásadou partnerstva, 
ako je zavedená v európskych 
štrukturálnych a investičných fondoch, s 
cieľom zabezpečiť čo najväčší konsenzus. 
V pláne podpory obnovy a odolnosti by sa 
mal stanoviť podrobný súbor opatrení na 
jeho realizáciu vrátane cieľových hodnôt 
a čiastkových cieľov, ako aj jeho 
očakávaný vplyv na ciele Európskej 
zelenej dohody, najmä na potenciál 
udržateľného rastu, tvorbu kvalitných 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť, ako aj súlad tohto plánu s 
prioritnými oblasťami európskej politiky. 
Národné plány by mali preukázateľne 
obsahovať ustanovenia o politicky 
neutrálnom rozdeľovaní finančných 
prostriedkov na podporu občianskej 
spoločnosti a neziskových organizácií, a aj 
nezávislých médií, ako aj záväzok 
národnej vlády rozdeliť dostatočné 
množstvo finančných prostriedkov obciam 
a miestnym samosprávam. Národné plány 
by mali obsahovať aj vysvetlenie, ako sa 
očakáva, že budú opatrenia v pláne 
uvedené riešiť nedostatky, pokiaľ ide o 
hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o 
EÚ, ako aj vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy a 
odolnosti s odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny na rok 2020 prijatými v rámci 
európskeho semestra. Plány by taktiež mali 
preukázať, ako sa očakáva, že plán 
prispeje k rodovej rovnosti a rodovo 
vyváženému rastu a tvorbe pracovných 
miest. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať. Všetky opatrenia, ktoré 
dostávajú podporu v rámci mechanizmu, 
by mali rešpektovať vnútroštátne postupy 
a inštitúcie kolektívneho vyjednávania, v 
súlade s článkom 152 ZFEÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 399
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal 
by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. Tento plán by sa mal 
vypracovať na základe viacúrovňového 
dialógu a partnerstva s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, sociálnymi 
partnermi, organizáciami občianskej 
spoločnosti a inými príslušnými 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zabezpečiť zodpovednosť za plány. 
V pláne podpory obnovy a odolnosti by sa 
mal stanoviť podrobný súbor opatrení na 
jeho realizáciu vrátane cieľových hodnôt 
a čiastkových cieľov, ako aj jeho 
očakávaný vplyv na šesť oblastí 
identifikovaných v tomto nariadení; mal 
by sa v ňom načrtnúť rozsah konzultácií 
uskutočnených so zainteresovanými 
stranami pred predložením plánu, ako aj 
zámery a čiastkové ciele osobitne 
zamerané na ukazovatele nerovnosti a 
sociálneho pokroku, ktoré sa majú 
dosiahnuť, a opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie toho, ako 
je navrhovaný plán podpory obnovy a 
odolnosti v súlade s výzvami, cieľmi a 
záväzkami EÚ a jej členských štátov 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra, zásadami Európskeho piliera 
sociálnych práv a cieľmi v oblasti 
udržateľného rozvoja, národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie, a s 
partnerskými dohodami, operačnými 
programami prijatými v rámci fondov 



PE655.953v01-00 184/319 AM\1211941SK.docx

SK

Únie a/alebo opatreniami súvisiacimi s 
vykonávaním práva a politík Únie. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s prioritami identifikovanými 
v kontexte európskeho semestra, ako aj 
vysvetlenie, ako plánované reformy a 
investície riešia výzvy týkajúce sa dobrej a 
účinnej verejnej správy a nedostatkov 
kapacít prostredníctvom budovania 
kapacít. Členské štáty by mali zaistiť 
zásadu partnerstva pri príprave plánov 
podpory obnovy a odolnosti, pričom by 
mali vychádzať z prístupu 
viacúrovňového riadenia a mali by 
zabezpečiť zapojenie občianskej 
spoločnosti a sociálnych partnerov. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 401
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. Tieto plány by sa mali 
vypracovať na základe viacúrovňového 
dialógu s obcami, miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, sociálnymi 
partnermi, organizáciami občianskej 
spoločnosti vrátane mládežníckych 
organizácií a inými príslušnými 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zabezpečiť čo najväčší konsenzus. Mali by 
sa sprístupniť informácie o tom, ako sa 
tieto konzultácie uskutočnili. V pláne 
podpory obnovy a odolnosti by sa mal 
stanoviť podrobný súbor opatrení na jeho 
realizáciu vrátane cieľových hodnôt 
a čiastkových cieľov, ako aj jeho 
očakávaný vplyv na rastový potenciál, 
tvorbu pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť; mal by obsahovať aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu; mal by takisto 
obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
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a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na potenciál 
udržateľného a inkluzívneho dlhodobého 
rastu, stimulujúce podnikateľské 
prostredie, tvorbu kvalitných pracovných 
miest a ekonomickú, územnú a sociálnu 
odolnosť; mal by obsahovať aj opatrenia, 
ktoré sú relevantné pre udržateľnú zelenú, 
digitálnu a demografickú transformáciu, 
opatrenia odolné z hľadiska zdravotnej 
starostlivosti, konvergenciu, silnejšiu 
konkurencieschopnosť vrátane obnovy 
cestovného ruchu, kreatívneho priemyslu 
a športu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné udržateľné reformy a investície 
by členské štáty, ktoré chcú získať 
podporu, mali Komisii predkladať riadne 
odôvodnené a podložené plány podpory 
obnovy a odolnosti. Tieto plány by sa mali 
vypracovať na základe viacúrovňových, 
zmysluplných a inkluzívnych konzultácií s 
miestnymi a regionálnymi orgánmi, 
sociálnymi partnermi, zamestnancami, 
miestnymi spoločenstvami, organizáciami 
občianskej spoločnosti a všetkými 



PE655.953v01-00 188/319 AM\1211941SK.docx

SK

by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

ostatnými príslušnými zainteresovanými 
stranami na celoštátnej aj regionálnej 
úrovni. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na ciele tohto 
nariadenia; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie toho, ako sa uskutočnili 
zásadné konzultácie s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, sociálnymi 
partnermi, zamestnancami, miestnymi 
spoločenstvami, organizáciami občianskej 
spoločnosti a všetkými ostatnými 
príslušnými zainteresovanými stranami, a 
toho, ako a do akej miery sa zohľadnili 
ich pripomienky. Komisia a členské štáty 
by mali v priebehu celého tohto procesu 
úzko spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Paul Tang, Luis Garicano

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal 
by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. Tento plán by sa mal 
vypracovať na základe viacúrovňového 
dialógu s miestnymi orgánmi, sociálnymi 
partnermi, organizáciami občianskej 
spoločnosti a inými príslušnými 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zabezpečiť čo najväčší konsenzus. V pláne 
podpory obnovy a odolnosti by sa mal 
stanoviť podrobný súbor opatrení na jeho 
realizáciu vrátane cieľových hodnôt 
a čiastkových cieľov, ako aj jeho 
očakávaný vplyv na šesť oblastí 
identifikovaných v tomto nariadení; mal 
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identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

by takisto obsahovať vysvetlenie toho, ako 
sa očakáva, že navrhovaný plán podpory 
obnovy a odolnosti prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v odporúčaniach pre danú krajinu 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v kontexte 
európskeho semestra; Komisia a členské 
štáty by mali v priebehu celého tohto 
procesu úzko spolupracovať.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 407
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy, ktoré zlepšujú rast, 
a udržateľné investície by členské štáty, 
ktoré chcú získať podporu, mali Komisii 
predkladať riadne odôvodnené a podložené 
plány podpory obnovy a odolnosti. V pláne 
podpory obnovy a odolnosti by sa mal 
stanoviť podrobný súbor opatrení na jeho 
realizáciu vrátane jednoznačných 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie 
zosúladenia navrhovaného plánu podpory 
obnovy a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra; v prípade krajín eurozóny by sa 
osobitná pozornosť mala venovať 
príslušným odporúčaniam pre eurozónu, 
ktoré schválila Rada. Komisia a členské 
štáty by mali v priebehu celého tohto 
procesu úzko spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
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relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu rodovo responzívnych 
pracovných miest, ekonomickú a sociálnu 
odolnosť a rodovú rovnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre spravodlivú zelenú a digitálnu 
transformáciu, ako aj pre transformáciu 
na odolné hospodárstvo v oblasti 
starostlivosti; a presadzovať rodovú 
rovnosť; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu rodovo responzívnych 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
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obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

odolnosť; mala by zahŕňať aj opatrenia, 
ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, ako aj pre presadzovanie 
rodovej rovnosti, a to aj prostredníctvom 
rozvoja odolnej infraštruktúry v oblasti 
starostlivosti; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zvyšovanie udržateľnosti dlhu a dobrú 
rozpočtovú správu. Komisia a členské 
štáty, vrátane národných parlamentov, by 
mali v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 411
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na urýchlený 
rozvoj činností zlučiteľných s Parížskou 
dohodou o klíme a zníženie výskytu 
činností, ktoré s ňou zlučiteľné nie sú, 
tvorbu pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť; mal by obsahovať aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu; mal by takisto 
obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
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relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti zohľadňujúce regionálne a 
miestne preferencie, aby sa zaistilo 
splnenie skutočných potrieb v teréne. 
V pláne podpory obnovy a odolnosti by sa 
mal stanoviť podrobný súbor opatrení na 
jeho realizáciu vrátane cieľových hodnôt 
a čiastkových cieľov, ako aj jeho 
očakávaný vplyv na rastový potenciál, 
tvorbu pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť; mal by obsahovať aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu; mal by takisto 
obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal 
by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy a 
odolnosti by mal vychádzať z dialógu a 
spolupráce s miestnymi orgánmi, 
sociálnymi partnermi, zástupcami 
spoločenských hnutí a inými príslušnými 
aktérmi; v pláne by sa mal stanoviť 
podrobný súbor opatrení na jeho realizáciu 
vrátane cieľových hodnôt a čiastkových 
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relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

cieľov, ako aj jeho očakávaný vplyv na 
kľúčové oblasti identifikované v tomto 
nariadení; mal by obsahovať aj opatrenia, 
ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy, 
odolnosti a transformácie. V pláne 
podpory obnovy a odolnosti by sa mal 
stanoviť podrobný súbor opatrení na jeho 
realizáciu vrátane cieľových hodnôt 
a čiastkových cieľov, ako aj jeho 
očakávaný vplyv na udržateľnú 
transformáciu, rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť; mal by obsahovať aj opatrenia, 
ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra a národných plánov zelenej 
transformácie. Komisia a členské štáty by 
mali v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 415
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty, ako aj 
miestne orgány by mali v priebehu celého 
tohto procesu úzko spolupracovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 416
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené ročné plány podpory obnovy 
a odolnosti. V ročnom pláne podpory 
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a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

obnovy a odolnosti by sa mal stanoviť 
podrobný súbor opatrení na jeho realizáciu 
vrátane cieľových hodnôt a čiastkových 
cieľov, ako aj jeho očakávaný vplyv na 
rastový potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Aby sa zabezpečila efektívnosť a 
účinnosť mechanizmu, musia všetky 
postupy stanovené v tomto nariadení 
umožniť efektívny a koherentný systém 
riadenia a zabrániť akejkoľvek duplicite 
alebo prekrývaniu povinností a právomocí 
medzi všetkými zapojenými inštitúciami a 
subjektmi. Vzhľadom na naliehavosť 
opatrení kvôli súčasnej kríze sa 
rozhodnutia týkajúce sa posúdenia plánov 
podpory obnovy a odolnosti a vyplácania 
pridelených zdrojov prijímajú včas. 
Uvedené postupy v žiadnom prípade 
nebránia Komisii vo výkone jej právomocí 
pri plnení európskeho rozpočtu, ako sa 
stanovuje v článku 17 ZEÚ a článku 317 
ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Aby sa posilnila zodpovednosť 
členských štátov za tento proces, Komisia 
podporuje zapojenie miestnych a 
regionálnych orgánov, sociálnych 
partnerov, organizácií občianskej 
spoločnosti a iných príslušných 
zainteresovaných strán, ako sa stanovuje 
v tomto nariadení a pri plnom 
rešpektovaní vnútroštátnych pravidiel a 
postupov, prostredníctvom európskeho 
semestra, a najmä do identifikácie 
vnútroštátnych výziev a priorít, 
mnohostranného dohľadu, vykonávania 
partnerského preskúmania a výmeny 
osvedčených postupov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Po prijatí ročných plánov podpory 
obnovy a odolnosti a najneskôr do 31. 
mája (v roku 2021 do 31. marca) Komisia 
prostredníctvom delegovaného aktu 
posúdi celkový vplyv týchto plánov na 
plnenie cieľov a priorít Únie v súlade s 
ročnou stratégiou udržateľného rastu a 
vypočíta celkové finančné príspevky a 
úvery vyplývajúce z týchto plánov a vplyv 
a pridelenie finančných prostriedkov z 
rozpočtu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Clara Ponsatí Obiols
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Regionálne a miestne správy 
zohrávajú zásadnú úlohu pri riešení 
dôsledkov krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Kvôli tomu a kvôli ich 
kľúčovej úlohe pri podpore zelenej a 
digitálnej transformácie sú nevyhnutné 
pre optimálne vykonávanie mechanizmu. 
V súlade so zásadou subsidiarity by 
vnútroštátne orgány členských štátov mali 
o svojich plánoch podpory obnovy a 
odolnosti diskutovať s regionálnymi a 
miestnymi samosprávami a dohodnúť sa s 
nimi na nich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces a zohľadní synergie vytvorené 
medzi plánmi podpory obnovy a odolnosti 
rôznych členských štátov a vzájomné 
dopĺňanie sa týchto plánov a iných 
investičných plánov na vnútroštátnej 
úrovni. Komisia by mala posúdiť 
relevantnosť plánu podpory obnovy a 
odolnosti pre európske prioritné politické 
oblasti, ako aj jeho účinnosť, efektívnosť 
a súdržnosť, a mala by preto zohľadniť 
odôvodnenie a prvky, ktoré poskytne 
dotknutý členský štát, a posúdiť, či plán 
podpory obnovy a odolnosti navrhnutý 
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k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

daným členským štátom podľa očakávaní 
podporí európske prioritné politické 
oblasti, prispeje k účinnému riešeniu 
výziev identifikovaných v odporúčaniach 
pre jednotlivé krajiny určených 
dotknutému členskému štátu z roku 2020 v 
kontexte rámca európskeho semestra; či je 
plán v súlade so záväzkami Únie podľa 
Parížskej dohody, najmä s cieľmi Únie v 
oblasti klímy stanovenými v nariadení 
(EÚ) .../... [európsky klimatický predpis], 
ako aj so zabezpečením politicky 
rozmanitej a nezávislej občianskej 
spoločnosti a nezávislých médií; či plán 
obsahuje opatrenia, ktoré účinne riešia 
nedostatky, pokiaľ ide o hodnoty 
zakotvené v článku 2 ZEÚ a 
transparentnosť a zodpovednosť za 
vynakladanie finančných prostriedkov; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu potenciálu rodovo vyváženého 
a udržateľného rastu, tvorbe kvalitných 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; plnenie záväzkov Únie a jej 
členských štátov, najmä Parížskej dohody, 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja, uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti a Európskeho piliera sociálnych 
práv, či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či plán vylučuje činnosti, 
ktoré nie sú v súlade so zásadou „výrazne 
nenarušiť“; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
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navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom a 
so zapojením sociálnych partnerov a 
organizácií občianskej spoločnosti. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii, k 
transformácií v oblasti starostlivosti 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
plán obsahuje opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k presadzovaniu rodovej 
rovnosti a zásady uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti a k odstráneniu rodovej 
diskriminácie alebo riešeniu výziev, ktoré 
z nej vyplývajú; či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán rodovej rovnosti 
zahrnutý do plánu podpory obnovy a 
odolnosti účinne rieši vplyv krízy na 
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očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

rodovú rovnosť, najmä v oblasti 
zamestnanosti a prístupu k finančným 
prostriedkom, ako aj to, či obsahuje 
opatrenia na predchádzanie rodovo 
motivovanému násiliu a na boj proti 
nemu; či plán podľa očakávaní účinne 
prispeje k posilneniu rastového potenciálu, 
tvorbe rodovo responzívnych pracovných 
miest, rodovej rovnosti a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
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a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v európskom semestri 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v kontexte 
európskeho semestra; či plán rieši 
strategické usmernenia k reformám a 
investičným prioritám Európskej únie, o 
ktorých rokovali Európska rada a 
Európsky parlament; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či je 
plán spojený s predchádzajúcimi alebo 
plánovanými reformami v rámci 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem alebo nástroja technickej 
podpory a či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov. Pri posudzovaní plánov by 
Komisia mala vychádzať zo skúseností a 
odborných znalostí získaných 
prostredníctvom programu na podporu 
štrukturálnych reforiem a nástroja 
technickej podpory, aby sa zabezpečilo, že 
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reformy plánované v rámci tohto nástroja 
budú koherentné a správne navrhnuté 
tak, aby sa účinne vykonávali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 424
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces a zohľadní aj synergie vytvorené 
medzi plánmi podpory obnovy a odolnosti 
rôznych členských štátov a vzájomné 
dopĺňanie sa týchto plánov a iných 
investičných plánov na vnútroštátnej 
úrovni, ktoré zohľadňujú odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v najnovších 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú k 
udržateľnej zelenej, digitálnej a 
demografickej transformácii, lepšej 
odolnosti v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, silnej 
konkurencieschopnosti, obnove 
cestovného ruchu, kreatívneho priemyslu 
a športu a celkového hospodárstva, ako aj 
k riešeniu výziev s nimi spojených; či bude 
mať plán podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv; či plán podľa 
očakávaní účinne prispeje k posilneniu 
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a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

potenciálu udržateľného a inkluzívneho 
dlhodobého rastu, stimulujúceho 
podnikateľského prostredia, tvorbe 
kvalitných pracovných miest 
a ekonomickej, územnej a sociálnej 
odolnosti dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky, sociálny a územný 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti pre harmonickejší rozvoj v 
členských štátoch; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných a 
súkromných investičných projektov, ktoré 
sú súčasťou koherentných akcií a či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy a 
odolnosti vrátane navrhovaných 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt a 
súvisiacich ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi účinnosť, efektívnosť, 
relevantnosť a koherentnosť plánu 
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štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaných čiastkových cieľov a 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

podpory obnovy a odolnosti navrhnutého 
členskými štátmi, vrátane toho, či plán 
obsahuje opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k cieľom tohto nariadenia 
a k riešeniu sociálnych, hospodárskych a 
environmentálnych výziev s nimi 
spojených; či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje ku spravodlivému, 
inkluzívnemu a udržateľnému rastu, 
tvorbe kvalitných pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu vzostupnej 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či sa očakáva, že plán účinne 
prispeje k plneniu záväzkov Únie, ako je 
Európska zelená dohoda, Parížska 
dohoda, ciele Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja, 
spravodlivý prechod na uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo najneskôr do 
roku 2050, digitálna transformácia, 
stratégia rodovej rovnosti a Európsky 
pilier sociálnych práv; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu udržateľných reforiem 
a verejných investičných projektov, ktoré 
sú súčasťou koherentných akcií či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a súvisiacich hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych ukazovateľov; a či sa 
uskutočnili podstatné konzultácie s 
miestnymi a regionálnymi orgánmi, 
sociálnymi partnermi, zamestnancami, 
miestnymi spoločenstvami, organizáciami 
občianskej spoločnosti a všetkými 
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ostatnými príslušnými zainteresovanými 
stranami na vnútroštátnej aj regionálnej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy, odolnosti a transformácie 
predložený členským štátom posúdiť 
a mala by konať v úzkej spolupráci 
s dotknutým členským štátom. Komisia 
bude rešpektovať zodpovednosť členských 
štátov za tento proces, a preto zohľadní 
odôvodnenie a prvky, ktoré poskytne 
dotknutý členský štát, a posúdi, či plán 
podpory obnovy, odolnosti a 
transformácie navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; do akej miery plán 
obsahuje opatrenia, ktoré účinne a 
dôveryhodne prispievajú k zelenej 
a digitálnej transformácii a k riešeniu 
výziev s nimi spojených; či bude mať plán 
podľa očakávaní v dotknutom členskom 
štáte trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu udržateľnej 
transformácie, rastového potenciálu, 
tvorbe pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy, odolnosti a transformácie, ktoré 
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a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
založených na vedeckých poznatkoch a 
časovo obmedzených, cieľových hodnôt a 
súvisiacich harmonizovaných 
ukazovateľov v oblasti udržateľnosti a 
iných ukazovateľov založených na 
metodike účtovania prírodného kapitálu, 
posúdení životného cyklu a nákladoch 
vyvolaných nečinnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom obsahuje opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii a k riešeniu výziev s nimi 
spojených; či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
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opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
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štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či sa plán zameriava 
na dokončenie kľúčových projektov s 
cieľom minimalizovať vplyv pandémie na 
ciele stanovené na nadchádzajúce 
desaťročie; či plán obsahuje opatrenia, 
ktoré účinne prispievajú k zelenej 
a digitálnej transformácii a k riešeniu 
výziev s nimi spojených, najmä rizika 
zvýšenia energetickej chudoby; či bude 
mať plán podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv; či plán podľa 
očakávaní účinne prispeje k posilneniu 
rastového potenciálu, tvorbe pracovných 
miest a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Monika Hohlmeier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov. Podpora v rámci 
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ukazovateľov. mechanizmu by sa mala vyplácať v 
tranžiach, ktoré sú spojené s jasne 
vymedzenými čiastkovými cieľmi; po 
dosiahnutí týchto čiastkových cieľov by sa 
mala vyplatiť ďalšia tranža.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 

(22) Po prijatí delegovaného aktu a 
najneskôr do štyroch mesiacov od 
predloženia ročného plánu podpory 
obnovy a odolnosti členskými štátmi by 
Komisia mala ročný plán podpory obnovy 
a odolnosti predložený členským štátom 
posúdiť a mala by konať v úzkej spolupráci 
s dotknutým členským štátom. Komisia 
bude plne rešpektovať zodpovednosť 
členských štátov za tento proces, a preto 
zohľadní odôvodnenie a prvky, ktoré 
poskytne dotknutý členský štát, a posúdi, či 
plán podpory obnovy a odolnosti 
navrhnutý daným členským štátom podľa 
očakávaní prispeje k účinnému riešeniu 
výziev identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
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štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto posúdi zosúladenie a prvky, 
ktoré poskytne dotknutý členský štát, 
a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; v prípade krajín 
eurozóny by sa osobitná pozornosť mala 
venovať príslušným odporúčaniam pre 
eurozónu, ktoré schválila Rada; či plán 
obsahuje opatrenia, ktoré účinne 
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v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii a k riešeniu výziev s nimi 
spojených; či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem, ktoré zlepšujú 
rast, a udržateľných verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných jednoznačných čiastkových 
cieľov, cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
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a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu urýchleného rozvoja činností 
zlučiteľných s Parížskou dohodou o klíme 
a zníženiu výskytu činností, ktoré s ňou 
zlučiteľné nie sú, tvorbe pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či plán obsahuje opatrenia, 
ktoré účinne prispievajú k riešeniu 
demografických výziev; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
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ukazovateľov. navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
v rámci európskeho semestra, ako sú 
národné programy reforiem; či plán 
obsahuje opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii a k riešeniu výziev s nimi 
spojených; či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a ku 
zmenšeniu rozdielov v oblasti 
infraštruktúry; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
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a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje ku 
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k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy a prispeje 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

kľúčovým oblastiam identifikovaným v 
tomto nariadení, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy a prispeje 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
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alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
rodovo responzívnych pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom a 
jeho národným parlamentom. Komisia 
bude plne rešpektovať zodpovednosť 
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proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

členských štátov za tento proces, a preto 
zohľadní odôvodnenie a prvky, ktoré 
poskytne dotknutý členský štát, a posúdi, či 
plán podpory obnovy a odolnosti 
navrhnutý daným členským štátom podľa 
očakávaní prispeje k účinnému riešeniu 
výziev identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú ku 
zlepšeniu rozpočtovej situácie a k riešeniu 
výziev s nimi spojených; či bude mať plán 
podľa očakávaní v dotknutom členskom 
štáte trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)



PE655.953v01-00 222/319 AM\1211941SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22a) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov by sa malo posilniť 
prepojenie vyplácania prostriedkov z 
mechanizmu s výzvami identifikovanými v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny, ako 
aj monitorovanie pokroku dosiahnutého 
pri vykonávaní reforiem podporujúcich 
rast a udržateľných investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť vo forme prílohy k tomuto 
nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ 
pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
a pre stanovenie finančného príspevku 
v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. V záujme 
transparentnosti a efektívnosti by sa mal na 
tento účel zriadiť systém hodnotenia na 
posudzovanie návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(23) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť vo forme prílohy k tomuto 
nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ 
pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
a pre stanovenie finančného príspevku 
v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. V záujme 
transparentnosti a efektívnosti by sa mal na 
tento účel zriadiť systém hodnotenia na 
posudzovanie návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti. Európsky parlament 
môže požiadať o hodnotiace tabuľky s 
cieľom monitorovať spravodlivosť 
hodnotiacej práce Komisie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 440
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť vo forme prílohy k tomuto 
nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ 
pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
a pre stanovenie finančného príspevku 
v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. V záujme 
transparentnosti a efektívnosti by sa mal na 
tento účel zriadiť systém hodnotenia na 
posudzovanie návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(23) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť vo forme prílohy k tomuto 
nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ 
pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
a pre stanovenie finančného príspevku 
v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. V záujme 
transparentnosti a efektívnosti by sa mal na 
tento účel zriadiť systém hodnotenia na 
posudzovanie návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti. Výsledky priradené 
prijatým plánom by sa mali zverejniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť vo forme prílohy k tomuto 
nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ 
pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
a pre stanovenie finančného príspevku 
v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. V záujme 
transparentnosti a efektívnosti by sa mal na 
tento účel zriadiť systém hodnotenia na 
posudzovanie návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(23) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť vo forme prílohy k tomuto 
nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ 
pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie plánov podpory obnovy, 
odolnosti a transformácie, ktoré predložili 
členské štáty, a pre stanovenie finančného 
príspevku v súlade s cieľmi a akýmikoľvek 
ďalšími príslušnými požiadavkami 
stanovenými v tomto nariadení. V záujme 
transparentnosti a efektívnosti by sa mal na 
tento účel zriadiť systém hodnotenia a 
sledovania udržateľnosti na posudzovanie 
návrhov plánov podpory obnovy, odolnosti 
a transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva.

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva. Podpora Komisie pri 
príprave plánu a jeho vykonávaní by mala 
vychádzať aj z odborných znalostí pri 
budovaní účinnejších inštitúcií a 
efektívnej verejnej správy a mala by 
odrážať ciele mechanizmu, najmä 
posilnenie hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva.

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva. Ak sa tieto odborné znalosti 
týkajú politík súvisiacich s prácou, sú 
zapojení sociálni partneri.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva.

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia podľa cieľov 
taxonómie EÚ, by sa mali zahrnúť 
ustanovenia o využívaní vedeckého 
odborného poradenstva a na žiadosť 
členských štátov aj partnerského 
poradenstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva.

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva a technickej podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Pri uplatňovaní tohto nariadenia 
sa plne rešpektuje článok 152 ZFEÚ a v 
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plánoch podpory obnovy a odolnosti 
vydaných podľa tohto nariadenia sa 
rešpektujú vnútroštátne postupy a 
inštitúcie, a to aj v oblasti tvorby miezd. 
Toto nariadenie náležitým spôsobom 
zohľadňuje článok 28 Charty základných 
práv Európskej únie a nesmie ním tak byť 
dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať a 
presadzovať kolektívne zmluvy ani právo 
na kolektívne akcie v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
postupmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by sa mal určiť na základe odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý 
členský štát.

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by sa mal určiť na základe odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý 
členský štát. Financovaním z nástroja sa 
nepodporujú opatrenia, ktoré nemajú 
trvalý účinok, nemali by sa ním 
nahrádzať opakujúce sa záväzky týkajúce 
sa vnútroštátnych výdavkov a nemali by 
sa ním podporovať opatrenia, ktoré 
znižujú vládne príjmy na dlhšie obdobie 
alebo trvalo, ako sú daňové škrty alebo 
zníženie poplatkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by sa mal určiť na základe odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý 
členský štát.

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jasných a jednoznačných kritérií vrátane 
kritérií vracania finančného príspevku v 
prípade nesplnenia cieľov plánu podpory 
obnovy a odolnosti a v prípade podvodu. 
Finančný príspevok by sa mal určiť na 
základe odhadovaných celkových nákladov 
na plán podpory obnovy a odolnosti, ktorý 
navrhol dotknutý členský štát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by sa mal určiť na základe odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý 
členský štát.

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by sa mal určiť na základe odhadovaných 
celkových nákladov na ročné plány 
podpory obnovy a odolnosti, ktorý navrhol 
dotknutý členský štát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
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finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok. Vždy, keď Komisia 
dospeje k záveru, že plán nespĺňa kritériá 
posudzovania uspokojivo, mala by o tom 
informovať Európsky parlament a Radu a 
požiadať dotknutý členský štát o to, aby 
do jedného mesiaca predložil revidovaný 
plán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 

(26) Rada by mala schváliť posúdenie 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
prostredníctvom vykonávacieho 
rozhodnutia na základe návrhu Komisie, 
mala by sa ho snažiť prijať do štyroch 
týždňov od predloženia návrhu. Ak plán 
podpory obnovy a odolnosti uspokojivo 
spĺňa kritériá posudzovania a výška 
odhadovaných celkových nákladov na 
reformy a investície zahrnutých do plánu 
podpory obnovy a odolnosti sa rovná 
maximálnemu finančnému príspevku alebo 
je vyššia ako tento príspevok, dotknutému 
členskému štátu by sa mal prideliť 
maximálny finančný príspevok. Ak je 
výška týchto odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti nižšia ako samotný maximálny 
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členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

finančný príspevok, dotknutému 
členskému štátu by sa mala prideliť suma 
zodpovedajúca výške odhadovaných 
celkových nákladov. Ak plán podpory 
obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo 
kritériá posudzovania, členskému štátu by 
sa nemal udeliť žiadny finančný príspevok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok. V prípade podvodu by 
sa malo vrátiť 110 % finančného 
príspevku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, vrátane 
taxonómie EÚ a zásady „výrazne 
nenarušiť“, členskému štátu by sa nemal 
udeliť žiadny finančný príspevok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 

(26) Ak je plán podpory obnovy 
a odolnosti dokončený a uspokojivo splnil 
kritériá posudzovania a výška 
odhadovaných celkových nákladov na 
reformy a investície zahrnutých do plánu 
podpory obnovy a odolnosti sa rovná 
maximálnemu finančnému príspevku alebo 
je vyššia ako tento príspevok, dotknutému 
členskému štátu by sa mal prideliť 
maximálny finančný príspevok. Ak je 
výška týchto odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti nižšia ako samotný maximálny 
finančný príspevok, dotknutému 
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prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

členskému štátu by sa mala prideliť suma 
zodpovedajúca výške odhadovaných 
celkových nákladov. Ak plán podpory 
obnovy a odolnosti nespĺňa uspokojivo 
kritériá posudzovania, členskému štátu by 
sa nemal udeliť žiadny finančný príspevok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

(26) Ak ročný plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26a) Ak sa členskému štátu nepodarilo 
uspokojivo splniť kritériá posudzovania v 
pláne podpory obnovy a odolnosti v 
súvislosti s finančnými prostriedkami 
viazanými do 31. decembra 2022 z dôvodu 
prekážok v oblasti vnútroštátnych 
právnych predpisov, Komisia by mala 
počítať s obdobím odkladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú 
pomoc. Zvyšok tejto sumy by mal byť 
právne viazaný do 31. decembra 2024.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 

vypúšťa sa
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zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú 
pomoc. Zvyšok tejto sumy by mal byť 
právne viazaný do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2024.

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc, 
pokiaľ členský štát, ktorý požiadal o 
technickú podporu pre plány podpory 
odolnosti a obnovy, nečelí vnútroštátnym 
legislatívnym prekážkam, pričom v tejto 
situácii by Komisia mala povoliť odklad, 
ak o je to požiadaná a ak je to riadne 
odôvodnené. Zvyšok tejto sumy by mal 
byť právne viazaný do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú 
pomoc. Zvyšok tejto sumy by mal byť 
právne viazaný do 31. decembra 2024.

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2024.

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 70 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc, 
pričom tento nástroj musí predovšetkým 
pomôcť členským štátom, ktoré prijali 
dlhodobé systémy čiastočnej 
nezamestnanosti. Zvyšok tejto sumy by 
mal byť právne viazaný do 31. decembra 
2024.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 462
Markus Ferber
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2024.

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2022. Na tento 
účel by mala byť do 31. decembra 2022 
právne viazaná celá suma, ktorá je 
k dispozícii na nenávratnú pomoc. Rýchle 
rozdelenie finančných prostriedkov je 
kľúčové na zmiernenie vplyvu krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 na 
európske hospodárstvo.

Or. en

Odôvodnenie

Mechanizmus je v prvom rade nástrojom na reakciu na hospodárske dôsledky krízy. 
Prostriedky z fondov by sa preto mali čerpať čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh 463
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2024.

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2026. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2026.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 464
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2024.

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 50 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Vzhľadom na krátkodobý časový 
plán a dôraz, ktorý sa kladie na 
vnútroštátne krytie pri realizácii 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, existuje riziko, že 
implementácia finančných prostriedkov 
len s tým cieľom, aby sa dodržali termíny, 
bude mať prednosť pred kontrolou a 
overovaním pôvodného účelu 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Úvery na podporu 
realizácie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, 
v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha 
týchto výdavkov. Táto splatnosť sa môže 
líšiť od splatnosti finančných prostriedkov, 
ktoré si Únia požičiava na financovanie 
úverov na kapitálových trhoch. Je preto 
potrebné stanoviť možnosť odchýliť sa od 
zásady stanovenej v článku 220 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
podľa ktorej by sa splatnosť úverov na 
finančnú pomoc nemala transformovať.

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Úvery na podporu 
realizácie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, 
v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha 
týchto výdavkov. Táto splatnosť sa môže 
líšiť od splatnosti finančných prostriedkov, 
ktoré si Únia požičiava na financovanie 
úverov na kapitálových trhoch. Je preto 
potrebné stanoviť možnosť odchýliť sa od 
zásady stanovenej v článku 220 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
podľa ktorej by sa splatnosť úverov na 
finančnú pomoc nemala transformovať. 
Úvery na podporu realizácie národných 
plánov podpory obnovy a odolnosti by sa 
mali považovať za jednorazové opatrenia 
v zmysle článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 
1466/97 a článku 3 nariadenia Rady (ES) 
č. 1467/97.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Úvery na podporu 
realizácie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, 

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Úvery na podporu 
realizácie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, 
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v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha 
týchto výdavkov. Táto splatnosť sa môže 
líšiť od splatnosti finančných prostriedkov, 
ktoré si Únia požičiava na financovanie 
úverov na kapitálových trhoch. Je preto 
potrebné stanoviť možnosť odchýliť sa od 
zásady stanovenej v článku 220 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
podľa ktorej by sa splatnosť úverov na 
finančnú pomoc nemala transformovať.

v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha 
týchto výdavkov. Táto splatnosť sa môže 
líšiť od splatnosti finančných prostriedkov, 
ktoré si Únia požičiava na financovanie 
úverov na kapitálových trhoch. Je preto 
potrebné stanoviť možnosť odchýliť sa od 
zásady stanovenej v článku 220 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
podľa ktorej by sa splatnosť úverov na 
finančnú pomoc nemala transformovať. 
Úvery by sa mali splácať z nových 
vlastných zdrojov rozpočtu Európskej 
únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Úvery na podporu 
realizácie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, 
v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha 
týchto výdavkov. Táto splatnosť sa môže 
líšiť od splatnosti finančných 
prostriedkov, ktoré si Únia požičiava na 
financovanie úverov na kapitálových 
trhoch. Je preto potrebné stanoviť 
možnosť odchýliť sa od zásady stanovenej 
v článku 220 ods. 2 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, podľa ktorej 
by sa splatnosť úverov na finančnú 
pomoc nemala transformovať.

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Úvery na podporu 
realizácie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, 
v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha 
týchto výdavkov. Článok 220 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách by sa 
mal v plnej miere rešpektovať. Úroky z 
úverov by sa mali z príspevkov členských 
štátov, ktoré nepožiadali o podporu z 
mechanizmu, do rozpočtu EÚ diskontovať 
pomerne k ich celoštátnemu príspevku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Úvery na podporu 
realizácie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, 
v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha 
týchto výdavkov. Táto splatnosť sa môže 
líšiť od splatnosti finančných prostriedkov, 
ktoré si Únia požičiava na financovanie 
úverov na kapitálových trhoch. Je preto 
potrebné stanoviť možnosť odchýliť sa od 
zásady stanovenej v článku 220 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
podľa ktorej by sa splatnosť úverov na 
finančnú pomoc nemala transformovať.

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu v jeho ročnom pláne 
podpory obnovy a odolnosti. Úvery na 
podporu realizácie národných plánov 
podpory obnovy a odolnosti by mali mať 
splatnosť, v ktorej sa zohľadní 
dlhodobejšia povaha týchto výdavkov. 
Táto splatnosť sa môže líšiť od splatnosti 
finančných prostriedkov, ktoré si Únia 
požičiava na financovanie úverov na 
kapitálových trhoch. Je preto potrebné 
stanoviť možnosť odchýliť sa od zásady 
stanovenej v článku 220 ods. 2 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách, podľa ktorej by 
sa splatnosť úverov na finančnú pomoc 
nemala transformovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Úvery dohodnuté v rámci 
mechanizmu a vyžiadané členskými štátmi 
a súvisiace výdavky sa nezohľadňujú pri 
posudzovaní súladu v rámci Paktu 
stability a rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov. 
Komisia by mala túto žiadosť o úverovú 
podporu posúdiť do dvoch mesiacov. 
Rada by mala mať možnosť schváliť toto 
posúdenie kvalifikovanou väčšinou na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho rozhodnutia, ktoré sa 
Rada má snažiť prijať do štyroch týždňov 
od predloženia návrhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. Členské štáty by 
mali žiadať o úverovú podporu najneskôr 
do 15. októbra 2024. Na účely správneho 
finančného riadenia by sa na celkovú sumu 
všetkých úverov poskytnutých podľa tohto 
nariadenia mal uplatniť maximálny strop. 
Navyše by maximálny objem úveru pre 
každý členský štát nemal presiahnuť 4,7 % 
jeho hrubého národného dôchodku. 
V prípade dostupnosti zdrojov by sa mohol 
strop úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť (29) Žiadosť o úver by mala byť 
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odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. V žiadosti 
o úver by sa malo preukázať aj to, ako 
úver zodpovedá dlhodobému plánovaniu 
členského štátu v súvislosti so zdravými 
fiškálnymi politikami. Malo by sa 
umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2022. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 2,0% jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
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a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 475
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými investíciami 
zahrnutými do plánu podpory obnovy 
a odolnosti, a teda vyššími nákladmi, než je 
maximálny finančný príspevok, ktorý sa 
plánu alokuje (má alokovať) formou 
nenávratného príspevku. Malo by sa 
umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
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formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 2 % jeho hrubého 
národného dôchodku. Strop úverovej 
podpory by nemalo byť možné zvýšiť. 
Z rovnakého dôvodu správneho finančného 
riadenia by malo byť možné poskytovať 
úver v čiastkových platbách na základe 
dosiahnutia výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s vyššími nákladmi na reformy, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom alebo v neskoršej 
etape. V prípade, že sa žiadosť o úver podá 
v neskoršej etape a týka sa ďalších 
reforiem a investícií, mal by k nej byť 
priložený revidovaný plán s relevantnými 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
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čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 6,8 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami, ktoré 
zlepšujú rast, a udržateľnými investíciami 
zahrnutými do plánu podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré sú relevantné najmä pre 
zelenú a digitálnu transformáciu, a teda 
vyššími nákladmi, než je maximálny 
finančný príspevok, ktorý sa plánu alokuje 
(má alokovať) formou nenávratného 
príspevku. Malo by sa umožniť, aby sa 
žiadosť o úver dala predložiť spolu 
s plánom. V prípade, že sa žiadosť o úver 
podá inokedy, mal by k nej byť priložený 
revidovaný plán s ďalšími jednoznačnými 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
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celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
časovo obmedzenými a vedecky 
podloženými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami. S cieľom 
zabezpečiť prednostné poskytnutie zdrojov 
by mali členské štáty žiadať o úverovú 
podporu najneskôr do 31. augusta 2024. Na 
účely správneho finančného riadenia by sa 
na celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
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národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a otvorenú 
digitálnu transformáciu, a teda vyššími 
nákladmi, než je maximálny finančný 
príspevok, ktorý sa plánu alokuje (má 
alokovať) formou nenávratného príspevku. 
Malo by sa umožniť, aby sa žiadosť o úver 
dala predložiť spolu s plánom. V prípade, 
že sa žiadosť o úver podá inokedy, mal by 
k nej byť priložený revidovaný plán 
s ďalšími čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 6,8 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
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správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2026. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 481
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 3 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 482
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29a) Kvôli symetrickému vplyvu na 
hospodárstva členských štátov by 
všeobecná úniková doložka fiškálneho 
rámca EÚ v rámci Paktu stability a rastu 
mala zostať aktivovaná aspoň do 31. 
decembra 2027, aby sa členským štátom 
poskytol čas a flexibilita na obnovu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, odôvodňujú takúto zmenu, mala by 
nový plán posúdiť do dvoch mesiacov. 
Dotknutý členský štát a Komisia sa môžu 
dohodnúť na predĺžení tejto lehoty o 
primeraný čas, ak je to potrebné. 
Posúdenie nového plánu by mala schváliť 
Rada prostredníctvom vykonávacieho 
rozhodnutia prijatého na návrh Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o doplnenie, 
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podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

zmenu alebo nahradenie plánu podpory 
obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do dvoch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie. Na 
účely doplnenia, zmeny alebo nahradenia 
svojich plánov podpory obnovy a odolnosti 
by členské štáty mali mať možnosť využiť 
nástroj technickej podpory v súlade s 
nariadením (EÚ) XX/YY [ktorým sa 
zriaďuje nástroj technickej podpory].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy, odolnosti a 
transformácie počas obdobia realizácie, ak 
to odôvodňujú objektívne okolnosti. 
Komisia by mala túto odôvodnenú žiadosť 
posúdiť a do štyroch mesiacov prijať nové 
rozhodnutie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch 

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu 
ročných plánov podpory obnovy 
a odolnosti počas obdobia realizácie, ak to 
odôvodňujú objektívne okolnosti. Komisia 
by mala túto odôvodnenú žiadosť posúdiť 
a do dvoch mesiacov prijať nové 
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mesiacov prijať nové rozhodnutie. rozhodnutie.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Jens Geier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch 
mesiacov prijať nové hodnotenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do dvoch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) Členské štáty by mali mať možnosť (30) Členské štáty by mali mať možnosť 
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podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do dvoch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže Komisia by mala vedieť o všeobecnom obsahu plánu podpory obnovy a odolnosti, je 
opodstatnené stanoviť kratšiu lehotu na posúdenie zmenených plánov.

Pozmeňujúci návrh 490
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy 
a odolnosti, mala mať formu financovania 
založeného na dosahovaní výsledkov 
meraných podľa čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených 
v schválených plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Na tento účel by mala byť 
dodatočná úverová podpora prepojená 
s dodatočnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami v porovnaní 
s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú 
relevantné pre finančnú podporu (t. j. 
nenávratnú pomoc).

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy 
a odolnosti, mala mať formu financovania 
založeného na dosahovaní výsledkov 
meraných podľa čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených 
v schválených plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Vzhľadom na nedostatok 
finančných prostriedkov členských štátov 
a naliehavú potrebu podporovať ciele 
tohto nariadenia by Komisia mala 
sprístupniť predbežné financovanie vo 
výške aspoň 20 % celkovej podpory z 
fondov stanovenej v rozhodnutí, ktorým sa 
schvaľuje plán podpory obnovy a 
odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange



PE655.953v01-00 254/319 AM\1211941SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy 
a odolnosti, mala mať formu financovania 
založeného na dosahovaní výsledkov 
meraných podľa čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených 
v schválených plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Na tento účel by mala byť 
dodatočná úverová podpora prepojená 
s dodatočnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami v porovnaní 
s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú 
relevantné pre finančnú podporu (t. j. 
nenávratnú pomoc).

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy 
a odolnosti, mala mať formu financovania 
založeného na dosahovaní výsledkov 
meraných podľa čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených 
v schválených plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Na tento účel by mala byť 
dodatočná úverová podpora prepojená 
s dodatočnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami v porovnaní 
s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú 
relevantné pre finančnú podporu (t. j. 
nenávratnú pomoc). Vyplatenie 
prostriedkov by sa malo uskutočniť až po 
splnení príslušných čiastkových cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy 
a odolnosti, mala mať formu financovania 
založeného na dosahovaní výsledkov 
meraných podľa čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených 
v schválených plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Na tento účel by mala byť 
dodatočná úverová podpora prepojená 
s dodatočnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami v porovnaní 
s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú 
relevantné pre finančnú podporu (t. j. 

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy, 
odolnosti a transformácie, mala mať 
formu financovania založeného na 
dosahovaní výsledkov meraných podľa 
vedecky podložených a časovo 
obmedzených čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených 
v schválených plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Na tento účel by mala byť 
dodatočná úverová podpora prepojená 
s dodatočnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami v porovnaní 
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nenávratnú pomoc). s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú 
relevantné pre finančnú podporu (t. j. 
nenávratnú pomoc).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy 
a odolnosti, mala mať formu financovania 
založeného na dosahovaní výsledkov 
meraných podľa čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených 
v schválených plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Na tento účel by mala byť 
dodatočná úverová podpora prepojená 
s dodatočnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami v porovnaní 
s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú 
relevantné pre finančnú podporu (t. j. 
nenávratnú pomoc).

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy 
a odolnosti, mala mať formu financovania 
založeného na dosahovaní výsledkov 
meraných podľa jednoznačných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
uvedených v schválených plánoch podpory 
obnovy a odolnosti. Na tento účel by mala 
byť dodatočná úverová podpora prepojená 
s dodatočnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami v porovnaní 
s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú 
relevantné pre finančnú podporu (t. j. 
nenávratnú pomoc).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Monika Hohlmeier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Mali by sa stanoviť osobitné 
požiadavky týkajúce sa podávania správ o 
riadnom finančnom hospodárení, aby 
členské štáty mohli podľa nich podávať 
správy vo výročnej správe o vykonávaní.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 495
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31a) Členské štáty by vo svojich 
výročných správach o vykonávaní mali 
podávať správy o riadnom finančnom 
hospodárení. Preto by sa mali 
sformulovať osobitné požiadavky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie 
finančného príspevku. Mali by sa zaviesť 
náležité námietkové konania, aby 
rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky a platby. 
Na zabezpečenie predvídateľnosti by 
členské štáty mali mať možnosť predkladať 
žiadosti o platby dvakrát za rok.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 497
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. 
Komisia by mala poskytnúť predbežné 
financovanie až do výšky 20 % celkovej 
podpory z fondov stanovenej v rozhodnutí, 
ktorým sa schvaľuje plán ozdravenia a 
odolnosti. Ak členský štát uspokojivo 
neplní plán podpory obnovy a odolnosti, 
malo by byť možné pozastavenie 
a zrušenie finančného príspevku. Mali by 
sa zaviesť náležité námietkové konania, 
aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok. Pred akýmikoľvek 
súvisiacimi protichodnými konaniami by 
o nich mali byť informovaní Európsky 
parlament a Rada. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 498
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie, zrušenie a vrátenie 
finančného príspevku. Mali by sa zaviesť 
náležité námietkové konania, aby 
rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok. Pre prípad podvodu alebo 
hrubého nesprávneho hospodárenia s 
finančným príspevkom by sa mali 
stanoviť sankcie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali v delegovanom akte 
stanoviť osobitné pravidlá pre rozpočtové 
záväzky, platby, pozastavenie, zrušenie 
a vymáhanie finančných prostriedkov. Na 
zabezpečenie predvídateľnosti by členské 
štáty mali mať možnosť predkladať 
žiadosti o platby dvakrát za rok. Mali by sa 
realizovať vo forme čiastkových platieb 
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by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

a ich základom by malo byť kladné 
posúdenie realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti členským štátom zo strany 
Komisie. Ak členský štát uspokojivo 
neplní plán podpory obnovy a odolnosti, 
malo by byť možné pozastavenie 
a zrušenie finančného príspevku. Mali by 
sa zaviesť náležité námietkové konania, 
aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie úplnej 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti členským štátom zo strany 
Komisie. Ak členský štát uspokojivo 
neplní plán podpory obnovy a odolnosti, 
malo by byť možné pozastavenie 
a zrušenie finančného príspevku. Mali by 
sa zaviesť náležité námietkové konania, 
aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

Or. en



PE655.953v01-00 260/319 AM\1211941SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 501
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by 
ihneď nastúpiť pozastavenie a zrušenie 
finančného príspevku. Mali by sa zaviesť 
náležité námietkové konania, aby 
rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali 
predkladať žiadosti o platby dvakrát za rok. 
Mali by sa realizovať vo forme čiastkových 
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forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

platieb a ich základom by malo byť kladné 
posúdenie realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti členským štátom zo strany 
Komisie. Ak členský štát uspokojivo 
neplní plán podpory obnovy a odolnosti, 
malo by byť možné pozastavenie 
a zrušenie finančného príspevku. Mali by 
sa zaviesť náležité námietkové konania, 
aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32a) Ak sa v rámci európskeho 
semestra, a najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, identifikujú výzvy, 
ktoré si vyžadujú naliehavé reformy, ale 
príslušný členský štát nevyužíva pridelené 
finančné prostriedky dostatočne, alebo sa 
Komisia rozhodla pozastaviť takéto 
financovanie z dôvodu neuspokojivej 
realizácie plánov podpory obnovy a 
odolnosti alebo v prípade nedostatkov v 
oblasti právneho štátu, opatrenia na 
regionálnej a miestnej úrovni vrátane 
iniciatív občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k riešeniu týchto výziev, by 
mali naďalej využívať výhody 
mechanizmu, a finančné prostriedky by 
mali byť regionálnym a miestnym 
orgánom a ostatným zainteresovaným 
stranám vrátane sociálnych partnerov a 
organizácií občianskej spoločnosti k 
dispozícii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 504
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti. Príslušné výbory 
Európskeho parlamentu môžu 
kedykoľvek vypočuť zástupcov členských 
štátov zodpovedných za plány podpory 
obnovy a odolnosti a všetky ostatné 
príslušné inštitúcie a zainteresované 
strany, aby rokovali o opatreniach 
ustanovených v tomto nariadení a o 
opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý polrok 
podávať správy o pokroku dosiahnutom pri 
plnení plánu podpory obnovy a odolnosti. 
Takéto správy vypracované dotknutými 
členskými štátmi by sa mali náležite 
zohľadniť v národných programoch 
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programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

reforiem, ktoré by sa mali použiť ako 
nástroj na podávanie správ o pokroku pri 
plnení plánov podpory obnovy a odolnosti. 
Pri vykonávaní plánov obnovy a odolnosti 
môžu členské štáty využiť nástroj 
technickej podpory v súlade s nariadením 
XX/YYYY [ktorým sa zriaďuje nástroj 
technickej podpory].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy, po konzultáciách 
so sociálnymi partnermi a s organizáciami 
občianskej spoločnosti, o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 507
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
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dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy, odolnosti a transformácie. Takéto 
správy vypracované akreditovanými 
nezávislými odborníkmi a podliehajúce 
auditu zo strany audítorov z tretích strán 
možno zohľadniť v národných programoch 
reforiem, ktoré by sa mali použiť ako 
nástroj na podávanie správ o pokroku pri 
plnení plánov podpory obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty každý 
polrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý polrok 
podávať správy o pokroku dosiahnutom pri 
plnení plánu podpory obnovy a odolnosti. 
Takéto správy vypracované dotknutými 
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vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

členskými štátmi by sa mali náležite 
zohľadniť v národných programoch 
reforiem, ktoré by sa mali použiť ako 
nástroj na podávanie správ o pokroku pri 
plnení plánov podpory obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade a Komisia 
by mala podľa potreby vykonávať 
príslušné komunikačné činnosti. Komisia 
by mala zabezpečiť viditeľnosť výdavkov 
v rámci nástroja, pričom jasne uvedie, že 
podporované projekty by mali byť jasne 
označené ako „Iniciatíva EÚ na oživenie 
hospodárstva“. Na zabezpečenie úplnej 
transparentnosti sa musia zverejňovať 
potenciálni prijímatelia, prijímatelia, 
účastníci a koneční prijímatelia 
finančných nástrojov. Musia byť uvedení 
v digitálnom systéme monitorovania 
fondov EÚ, ktorý má zaviesť Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 
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parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti. Do všetkých 
dodatočných konzultácií alebo 
informačných činností pred prijatím 
plánov sa rovnocenne zapájajú Rada a 
Parlament ako európsky rozpočtový 
orgán.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade a Komisia 
by mala podľa potreby vykonávať 
príslušné komunikačné činnosti. Komisia 
by mala zabezpečiť viditeľnosť výdavkov 
v rámci nástroja, pričom uvedie, že 
podporované projekty by mali byť jasne 
označené ako „Iniciatíva EÚ na oživenie 
hospodárstva“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(34) Na účely transparentnosti a 
zodpovednosti by sa plány podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré Komisia prijme, mali 
urýchlene a rovnocenne oznámiť 
Európskemu parlamentu a Rade a Komisia 
by mala podľa potreby vykonávať 
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príslušné komunikačné činnosti.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner, Othmar Karas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade a Komisia 
by mala podľa potreby vykonávať 
príslušné komunikačné činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(34) Na účely transparentnosti by sa 
ročné plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré Komisia prijme, mali oznámiť 
Európskemu parlamentu a Rade a Komisia 
by mala podľa potreby vykonávať 
príslušné komunikačné činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa komunikačné činnosti, najmä 
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pokiaľ ide o povinnosť zviditeľňovať 
podporu poskytovanú v rámci 
mechanizmu, náležite šírili na príslušnej 
regionálnej a miestnej úrovni, a to vo 
viacerých médiách a nediskriminačným 
spôsobom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) S cieľom zabezpečiť efektívnu 
a koherentnú alokáciu finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať 
zásadu správneho finančného riadenia by 
akcie v rámci tohto nariadenia mali byť 
v súlade s prebiehajúcimi programami 
Únie a dopĺňať ich, pričom treba 
zabrániť duplicitnému financovaniu tých 
istých výdavkov. Komisia a členské štáty 
by mali najmä vo všetkých fázach procesu 
zaistiť účinnú koordináciu, aby sa 
zabezpečila konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementarita a synergia medzi 
jednotlivými zdrojmi financovania. Na 
tento účel by sa od členských štátov malo 
vyžadovať, aby pri predkladaní svojich 
plánov Komisii uviedli príslušné 
informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z Únie. 
Finančná podpora v rámci mechanizmu 
by mala dopĺňať podporu poskytovanú 
v rámci iných fondov a programov Únie 
a reformné a investičné projekty 
financované v rámci mechanizmu by mali 
byť schopné získať finančné prostriedky 
z iných programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že takáto podpora nepokrýva 
rovnaké náklady.

(35) Ciele mechanizmu sú spoločné pre 
ostatné programy EÚ, čo má výhody z 
hľadiska komplementarity a synergie. 
Zvyšuje však riziko zdvojeného 
financovania a konkurencie medzi 
rôznymi programami, a to najmä preto, že 
program sa bude vzťahovať na projekty, 
ktoré sú potenciálne oprávnené v rámci 
iných oblastí politiky, ako sú súdržnosť, 
doprava, energetika a výskum.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 518
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) S cieľom zabezpečiť efektívnu 
a koherentnú alokáciu finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať 
zásadu správneho finančného riadenia by 
akcie v rámci tohto nariadenia mali byť 
v súlade s prebiehajúcimi programami 
Únie a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť 
duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Komisia a členské štáty by mali 
najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť 
účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementarita a synergia medzi 
jednotlivými zdrojmi financovania. Na 
tento účel by sa od členských štátov malo 
vyžadovať, aby pri predkladaní svojich 
plánov Komisii uviedli príslušné 
informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z Únie. Finančná 
podpora v rámci mechanizmu by mala 
dopĺňať podporu poskytovanú v rámci 
iných fondov a programov Únie a reformné 
a investičné projekty financované v rámci 
mechanizmu by mali byť schopné získať 
finančné prostriedky z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

(35) S cieľom zabezpečiť efektívnu 
a koherentnú alokáciu finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať 
zásadu správneho finančného riadenia by 
akcie v rámci tohto nariadenia mali byť 
v súlade s prebiehajúcimi programami 
Únie a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť 
duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať riziku prekrývania s inými 
programami, ako sú Fond spravodlivej 
transformácie alebo InvestEU.

 Komisia a členské štáty by mali najmä vo 
všetkých fázach procesu zaistiť účinnú 
koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementarita a synergia medzi 
jednotlivými zdrojmi financovania. Na 
tento účel by sa od členských štátov malo 
vyžadovať, aby pri predkladaní svojich 
plánov Komisii uviedli príslušné 
informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z Únie. Finančná 
podpora v rámci mechanizmu by mala 
dopĺňať podporu poskytovanú v rámci 
iných fondov a programov Únie a reformné 
a investičné projekty financované v rámci 
mechanizmu by mali byť schopné získať 
finančné prostriedky z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 519
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) S cieľom zabezpečiť efektívnu 
a koherentnú alokáciu finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať 
zásadu správneho finančného riadenia by 
akcie v rámci tohto nariadenia mali byť 
v súlade s prebiehajúcimi programami 
Únie a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť 
duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Komisia a členské štáty by mali 
najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť 
účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementarita a synergia medzi 
jednotlivými zdrojmi financovania. Na 
tento účel by sa od členských štátov malo 
vyžadovať, aby pri predkladaní svojich 
plánov Komisii uviedli príslušné 
informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z Únie. Finančná 
podpora v rámci mechanizmu by mala 
dopĺňať podporu poskytovanú v rámci 
iných fondov a programov Únie a reformné 
a investičné projekty financované v rámci 
mechanizmu by mali byť schopné získať 
finančné prostriedky z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

(35) S cieľom zabezpečiť efektívnu 
a koherentnú alokáciu finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať 
zásadu správneho finančného riadenia by 
akcie v rámci tohto nariadenia mali byť 
v súlade s prebiehajúcimi programami 
Únie a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť 
duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Komisia a členské štáty by mali 
najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť 
účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementarita a synergia medzi 
jednotlivými zdrojmi financovania a 
technickou podporou získavanou 
prostredníctvom nástroja technickej 
pomoci. Na tento účel by sa od členských 
štátov malo vyžadovať, aby pri predkladaní 
svojich plánov Komisii uviedli príslušné 
informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z Únie. Finančná 
podpora v rámci mechanizmu by mala 
dopĺňať podporu poskytovanú v rámci 
iných fondov a programov Únie a reformné 
a investičné projekty financované v rámci 
mechanizmu by mali byť schopné získať 
finančné prostriedky z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) S cieľom zabezpečiť efektívnu 
a koherentnú alokáciu finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať 
zásadu správneho finančného riadenia by 
akcie v rámci tohto nariadenia mali byť 

(35) S cieľom zabezpečiť efektívnu 
a koherentnú alokáciu finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie a dodržiavať 
zásadu správneho finančného riadenia a 
predchádzať konfliktom záujmov by akcie 
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v súlade s prebiehajúcimi programami 
Únie a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť 
duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Komisia a členské štáty by mali 
najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť 
účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementarita a synergia medzi 
jednotlivými zdrojmi financovania. Na 
tento účel by sa od členských štátov malo 
vyžadovať, aby pri predkladaní svojich 
plánov Komisii uviedli príslušné 
informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z Únie. Finančná 
podpora v rámci mechanizmu by mala 
dopĺňať podporu poskytovanú v rámci 
iných fondov a programov Únie a reformné 
a investičné projekty financované v rámci 
mechanizmu by mali byť schopné získať 
finančné prostriedky z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

v rámci tohto nariadenia mali byť v súlade 
s prebiehajúcimi programami Únie 
a dopĺňať ich, pričom treba zabrániť 
duplicitnému financovaniu tých istých 
výdavkov. Komisia a členské štáty by mali 
najmä vo všetkých fázach procesu zaistiť 
účinnú koordináciu, aby sa zabezpečila 
konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementarita a synergia medzi 
jednotlivými zdrojmi financovania. Na 
tento účel by sa od členských štátov malo 
vyžadovať, aby pri predkladaní svojich 
plánov Komisii uviedli príslušné 
informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z Únie. Finančná 
podpora v rámci mechanizmu by mala 
dopĺňať podporu poskytovanú v rámci 
iných fondov a programov Únie a reformné 
a investičné projekty financované v rámci 
mechanizmu by mali byť schopné získať 
finančné prostriedky z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Paul Tang, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels Fuglsang

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Všetky finančné prostriedky 
vynaložené prostredníctvom mechanizmu 
by sa mali vynakladať efektívne, čo má 
dvojaký pozitívny vplyv: na to, aby sa 
Európa pozviechala z krízy, a na prechod 
Európy na udržateľné hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Podľa zásad zodpovednosti a 
transparentnosti by výdavky v rámci 
nástroja mali podliehať postupu 
udeľovania absolutória Európskym 
parlamentom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 523
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi.

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii, najmä vo vzťahu 
k členským štátom. V relevantných 
prípadoch by sa do takýchto požiadaviek 
mali zaradiť aj merateľné ukazovatele, na 
základe ktorých sa budú hodnotiť účinky 
tohto nástroja v praxi. Na tento účel by sa 
mala vytvoriť osobitná hodnotiaca 
tabuľka. Výdavky v rámci nástroja by 
mali podliehať postupu udeľovania 
absolutória Európskym parlamentom. 
Údaje zhromaždené na účely 
monitorovania sa zbierajú rozčlenené 
podľa pohlavia a podľa úrovní príjmov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi.

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi. Na tento účel by sa mala vytvoriť 
špecializovaná hodnotiaca tabuľka, ktorá 
by bola zosúladená so sociálnym a 
makroekonomickým prehľadom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 525
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
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merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi.

merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi. Údaje zhromaždené na účely 
monitorovania sa zbierajú rozčlenené 
podľa pohlavia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi.

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi. Sociálny prehľad predstavuje 
jeden zo základov hodnotenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 527
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
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musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi.

musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi. Výdavky v rámci mechanizmu by 
mali podliehať postupu udeľovania 
absolutória.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi.

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
harmonizované merateľné ukazovatele 
udržateľnosti, na základe ktorých sa budú 
hodnotiť vplyvy  tohto nástroja na životné 
prostredie, hospodárstvo a spoločnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 529
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade štvrťročné správy o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Tieto správy by mali obsahovať 
podrobné informácie o počte schválených 
a prebiehajúcich plánov podpory obnovy a 
odolnosti, o pokroku dosiahnutom v 
súvislosti s plánmi dotknutých členských 
štátov v rámci mechanizmu, o stave 
plnenia cieľových hodnôt a čiastkových 
cieľov pre každý členský štát, o sumách 
pridelených a vyplatených každému 
členskému štátu a celkom, o prijatých 
žiadostiach o platbu, o prijatých 
rozhodnutiach o platbách, o pozastavení 
alebo zrušení platieb, o spätnom získavaní 
finančných prostriedkov, o prijímateľoch 
finančných prostriedkov, a všetky ďalšie 
relevantné informácie, ktoré zabezpečujú 
úplnú transparentnosť a zodpovednosť; 
mali by v nich byť zahrnuté aj informácie 
o objeme zdrojov pridelených na 
mechanizmus v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu v predchádzajúcom 
štvrťroku rozčlenené podľa rozpočtových 
riadkov a informácie o tom, ako sumy 
získané z Nástroja Európskej únie na 
obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu. V súlade so zásadami 
transparentnosti a zodpovednosti by sa 
Komisia na žiadosť Európskeho 
parlamentu mala každý štvrťrok 
zúčastňovať na vypočutiach v Európskom 
parlamente, aby mohla podávať správy o 
činnostiach a informáciách zahrnutých 
do štvrťročných správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 530
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade polročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu, a posúdenie objemu 
výnosov, ktoré prispievajú k celkovému 
cieľu, aby 30 % výdavkov rozpočtu EÚ 
podporovalo ciele Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia, a to podľa 
jednotlivých krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 531
Monika Hohlmeier

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
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rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu, a to v rámci každoročného 
integrovaného podávania správ o 
financiách a zodpovednosti, pričom by 
mala podliehať postupu udelenia 
absolutória Európskym parlamentom v 
rámci správy Komisie o absolutóriu v 
samostatnej kapitole.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade polročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu. Mala by obsahovať aj 
informácie o pokroku pri dosahovaní 
jednotlivých čiastkových cieľov, cieľových 
hodnôt a zodpovedajúcich ukazovateľov 
uvedených v pláne podpory obnovy a 
odolnosti každého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení, a to v rámci každoročného 
integrovaného podávania správ o 
financiách a zodpovednosti, pričom by 
mala podliehať osobitnému postupu 
udelenia absolutória Európskym 
parlamentom. Táto správa by mala 
obsahovať informácie o pokroku, ktorý 
dosiahli členské štáty v rámci schválených 
plánov podpory obnovy a odolnosti; mali 
by v nej byť zahrnuté aj informácie 
o objeme zdrojov pridelených na 
mechanizmus v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu v predchádzajúcom roku 
rozčlenené podľa rozpočtových riadkov 
a informácie o tom, ako sumy získané 
z Nástroja Európskej únie na obnovu 
prispeli k splneniu cieľov mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 534
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
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rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu. V tejto súvislosti by Komisia 
mala navrhnúť súbor spoločných 
ukazovateľov výstupu a výkonnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

(37) Aby sa zabránilo riziku podvodu, 
je vhodné, aby Komisia predkladala 
Európskemu parlamentu a Rade polročnú 
správu o implementácii mechanizmu 
stanoveného v tomto nariadení. Táto 
správa by mala obsahovať informácie 
o pokroku, ktorý dosiahli členské štáty 
v rámci schválených plánov podpory 
obnovy a odolnosti; mali by v nej byť 
zahrnuté aj informácie o objeme zdrojov 
pridelených na mechanizmus v rámci 
Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 536
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
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mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti, a o ich vplyve 
na rodovú rovnosť; mali by v nej byť 
zahrnuté aj informácie o objeme zdrojov 
pridelených na mechanizmus v rámci 
Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade polročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) Výnimočná a dočasná povaha 
mechanizmu v oblasti realizácie 
štrukturálnych reforiem a plánov podpory 
odolnosti a obnovy v krátkom čase je 
najväčšou výzvou. Európsky parlament 
musí dôkladne sledovať celý proces a 
zabezpečiť občanom demokratickú 
kontrolu. Na dosiahnutie tohto cieľa by 
Parlament mohol vytvoriť dočasný 
osobitný výbor zodpovedný za podávanie 
správ o vykonávaní plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Malo by sa vykonať nezávislé 
hodnotenie zamerané na plnenie cieľov 
mechanizmu zriadeného týmto nariadením, 
efektívnosť využívania jeho zdrojov a jeho 
pridanú hodnotu. V prípade potreby by sa 
mal k hodnoteniu pripojiť návrh na zmeny 
tohto nariadenia. Okrem toho by sa 
nezávislé hodnotenie ex post malo 
sústrediť na dlhodobý vplyv týchto 
nástrojov.

(38) Malo by sa vykonať nezávislé, 
rodovo responzívne hodnotenie, po 
konzultáciách s ženskými organizáciami 
občianskej spoločnosti a odborníkmi na 
rodové rozpočtovanie, zamerané na plnenie 
cieľov mechanizmu zriadeného týmto 
nariadením, efektívnosť využívania jeho 
zdrojov a jeho pridanú hodnotu. V prípade 
potreby by sa mal k hodnoteniu pripojiť 
návrh na zmeny tohto nariadenia. Okrem 
toho by sa nezávislé hodnotenie ex post 
malo sústrediť na dlhodobý vplyv týchto 
nástrojov, a to aj na rodovú rovnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Malo by sa vykonať nezávislé 
hodnotenie zamerané na plnenie cieľov 
mechanizmu zriadeného týmto nariadením, 
efektívnosť využívania jeho zdrojov a jeho 
pridanú hodnotu. V prípade potreby by sa 
mal k hodnoteniu pripojiť návrh na zmeny 
tohto nariadenia. Okrem toho by sa 
nezávislé hodnotenie ex post malo 
sústrediť na dlhodobý vplyv týchto 
nástrojov.

(38) Malo by sa vykonať nezávislé 
hodnotenie zamerané na plnenie cieľov 
mechanizmu zriadeného týmto nariadením, 
efektívnosť využívania jeho zdrojov a jeho 
pridanú hodnotu. V prípade potreby by sa 
mal k hodnoteniu pripojiť návrh na zmeny 
tohto nariadenia. Okrem toho by sa 
nezávislé hodnotenie ex post malo 
sústrediť na dlhodobý sociálny, 
hospodársky, regionálny a 
environmentálny vplyv mechanizmu 
vrátane osobitných údajov a výsledkov pre 
každý členský štát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38a) Mechanizmus by mal byť k 
dispozícii členským štátom, ktoré podpísali 
tzv. sľub právneho štátu a ktoré sa 
zaviazali dodržiavať zásady právneho 
štátu a základné hodnoty Únie zakotvené 
v Zmluvách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38b) Komisia by mala byť 
splnomocnená iniciovať pozastavenie 
vyplácania viazaných alebo platobných 
rozpočtových prostriedkov členským 
štátom v rámci mechanizmu v prípade 
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všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásad právneho štátu, ak 
majú vplyv na zásady riadneho 
finančného hospodárenia alebo na 
ochranu finančných záujmov Únie alebo 
to hrozí. Mechanizmus by mal zabezpečiť 
jasné pravidlá a postupy iniciovania 
mechanizmu pozastavenia alebo zrušenia 
jeho uplatňovania. V tejto súvislosti by sa 
postup iniciovania pozastavenia 
financovania v rámci mechanizmu a jeho 
následného umiestnenie do rezervy mal 
zablokovať len vtedy, ak je proti nemu 
kvalifikovaná väčšina v Rade alebo 
väčšina Parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s postupom 
preskúmania podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201113. Po prijatí vykonávacieho aktu 
by mal mať dotknutý členský štát 
a Komisia možnosť dohodnúť sa na 
určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 

vypúšťa sa
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o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové 
opatrenia vzhľadom na prevládajúce 
okolnosti počas realizácie plánu podpory 
obnovy a odolnosti stále relevantné, by sa 
mala poskytnúť možnosť, aby sa prvky 
takýchto technických opatrení dali po 
vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené 
v nariadení o rozpočtových pravidlách 
a upravujú najmä postup zostavovania 
a plnenia rozpočtu prostredníctvom 
grantov, obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.
__________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 544
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Csaba Molnár

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s postupom 
preskúmania podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201113. Po prijatí vykonávacieho aktu 
by mal mať dotknutý členský štát 
a Komisia možnosť dohodnúť sa na 
určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové 
opatrenia vzhľadom na prevládajúce 
okolnosti počas realizácie plánu podpory 
obnovy a odolnosti stále relevantné, by sa 
mala poskytnúť možnosť, aby sa prvky 
takýchto technických opatrení dali po 
vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené 
v nariadení o rozpočtových pravidlách 
a upravujú najmä postup zostavovania 
a plnenia rozpočtu prostredníctvom 
grantov, obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom delegovaného 
aktu.
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rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.
__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s postupom 
preskúmania podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201113. Po prijatí vykonávacieho aktu 
by mal mať dotknutý členský štát 
a Komisia možnosť dohodnúť sa na 
určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom delegovaného 
aktu.
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uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové 
opatrenia vzhľadom na prevládajúce 
okolnosti počas realizácie plánu podpory 
obnovy a odolnosti stále relevantné, by sa 
mala poskytnúť možnosť, aby sa prvky 
takýchto technických opatrení dali po 
vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené 
v nariadení o rozpočtových pravidlách 
a upravujú najmä postup zostavovania 
a plnenia rozpočtu prostredníctvom 
grantov, obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.
__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom delegovaných 
aktov. Na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) v súvislosti so 
schvaľovaním plánov podpory obnovy 
a odolnosti a s platbou finančnej podpory 
po splnení príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt. Je osobitne dôležité, 
aby  Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov, a aby sa tieto 
konzultácie viedli v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva. Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov, a to v súlade s 
postupom preskúmania. Po prijatí 
delegovaného aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
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dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 547
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 



AM\1211941SK.docx 291/319 PE655.953v01-00

SK

plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové 
opatrenia vzhľadom na prevládajúce 
okolnosti počas realizácie plánu podpory 
obnovy a odolnosti stále relevantné, by sa 
mala poskytnúť možnosť, aby sa prvky 
takýchto technických opatrení dali po 
vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené 
v nariadení o rozpočtových pravidlách 
a upravujú najmä postup zostavovania 
a plnenia rozpočtu prostredníctvom 
grantov, obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
delegovaného aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. Tieto 
opatrenia, ako aj výber príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, 
umožnia začleniť do plánov podpory 
obnovy a odolnosti investície do 
infraštruktúry, ktoré si vzhľadom na 
svoju prirodzenú veľkosť a zložitosť 
môžu vyžadovať dlhšie lehoty na 
vykonanie, presahujúce časový horizont 
nariadenia.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
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vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s postupom 
preskúmania podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201113. Po prijatí vykonávacieho aktu 
by mal mať dotknutý členský štát 
a Komisia možnosť dohodnúť sa na 
určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, a súvisiaci rozpočtový 
prevod by sa mali stanoviť v legislatívnom 
akte prijatom Európskym parlamentom a 
Radou. Po prijatí by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
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Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 

(39) Ročné plány podpory obnovy a 
odolnosti, ktoré majú realizovať členské 
štáty, a zodpovedajúci finančný príspevok, 
ktorý im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu, po rozhodnutí Európskeho 
parlamentu a Rady o delegovanom akte o 
vplyve národných plánov obnovy na 
globálne ciele a stratégie ročnej stratégie 
udržateľného rastu Únie a na rozpočet 
EÚ. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
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príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
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2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
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prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ. Z toho vyplýva, že 
žiadna finančná podpora v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti by sa nemala poskytovať 
členským štátom, ktoré vykazujú 
všeobecné nedostatky, pokiaľ ide o právny 
štát.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 551
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 

(39) Ročné plány podpory obnovy a 
odolnosti, ktoré majú realizovať členské 
štáty, a zodpovedajúci finančný príspevok, 
ktorý im bude alokovaný, by mala stanoviť 
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Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu, po rozhodnutí Európskeho 
parlamentu a Rady o delegovanom akte o 
vplyve národných plánov obnovy na 
globálne ciele a stratégie ročnej stratégie 
udržateľného rastu Únie a na rozpočet 
EÚ. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie a 
delegované právomoci v súvislosti so 
schvaľovaním plánov podpory obnovy 
a odolnosti a s platbou finančnej podpory 
po splnení príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 
182/201113 a s článkom 290 ZFEÚ. Po 
prijatí vykonávacieho aktu by mal mať 
dotknutý členský štát a Komisia možnosť 
dohodnúť sa na určitých prevádzkových 
opatreniach technickej povahy, v ktorých 
sa podrobne uvedú aspekty vykonávania, 
pokiaľ ide o časový harmonogram, 
ukazovatele čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt a prístup k príslušným 
údajom. S cieľom zabezpečiť, aby boli 
prevádzkové opatrenia vzhľadom na 
prevládajúce okolnosti počas realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti stále 
relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, 
aby sa prvky takýchto technických opatrení 
dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
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nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 552
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
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vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu, demokratických 
bŕzd a protiváh, nezávislého súdnictva, 
plurality médií a slobody médií sú 
nevyhnutné predpoklady pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ a pre boj proti korupcii.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, (39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
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ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 

ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu, demokratických 
bŕzd a protiváh, nezávislého súdnictva, 
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riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

plurality médií a slobody médií sú 
nevyhnutné predpoklady pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ a pre boj proti korupcii.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 554
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy, odolnosti a 
transformácie a s platbou finančnej 
podpory po splnení príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt by 
mala Komisia uplatňovať v súlade 
s postupom preskúmania podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201113. Po prijatí vykonávacieho aktu 
by mal mať dotknutý členský štát 
a Komisia možnosť dohodnúť sa na 
určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele v 
oblasti udržateľnosti týkajúce sa vedecky 
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zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

podložených a časovo obmedzených 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy, odolnosti 
a transformácie stále relevantné, by sa 
mala poskytnúť možnosť, aby sa prvky 
takýchto technických opatrení dali po 
vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/2011. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mali prijať 
Európsky parlament a Rada 
prostredníctvom delegovaného aktu, a to 
na návrh Komisie. Právomoci v súvislosti 
so schvaľovaním plánov podpory obnovy 
a odolnosti a s platbou finančnej podpory 
po splnení príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s postupom 
preskúmania podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011. Po 
prijatí delegovaného aktu by mal mať 
dotknutý členský štát a Komisia možnosť 
dohodnúť sa na určitých prevádzkových 
opatreniach technickej povahy, v ktorých 
sa podrobne uvedú aspekty vykonávania, 
pokiaľ ide o časový harmonogram, 
ukazovatele čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt a prístup k príslušným 
údajom. S cieľom zabezpečiť, aby boli 
prevádzkové opatrenia vzhľadom na 
prevládajúce okolnosti počas realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti stále 
relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, 
aby sa prvky takýchto technických opatrení 
dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
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dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala prijať Rada 
prostredníctvom vykonávacieho 
rozhodnutia, a to na návrh Komisie. 
S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania tohto nariadenia by sa mali na 
Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. 
Vykonávacie právomoci v súvislosti so 
schvaľovaním plánov podpory obnovy 
a odolnosti a s platbou finančnej podpory 
po splnení príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s postupom 
preskúmania podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201113. Po 
prijatí vykonávacieho rozhodnutia by mal 
mať dotknutý členský štát a Komisia 
možnosť dohodnúť sa na určitých 
prevádzkových opatreniach technickej 
povahy, v ktorých sa podrobne uvedú 
aspekty vykonávania, pokiaľ ide o časový 
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čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

harmonogram, ukazovatele čiastkových 
cieľov a cieľových hodnôt a prístup 
k príslušným údajom. S cieľom zabezpečiť, 
aby boli prevádzkové opatrenia vzhľadom 
na prevládajúce okolnosti počas realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti stále 
relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, 
aby sa prvky takýchto technických opatrení 
dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom delegovaného 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mala na Komisiu preniesť právomoc 
prijímať delegované akty. Právomoc 
prijímať akty v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Po 
prijatí delegovaného aktu by mal mať 
dotknutý členský štát a Komisia možnosť 
dohodnúť sa na určitých prevádzkových 
opatreniach technickej povahy, v ktorých 
sa podrobne uvedú aspekty vykonávania, 
pokiaľ ide o časový harmonogram, 
ukazovatele čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt a prístup k príslušným 
údajom. S cieľom zabezpečiť, aby boli 
prevádzkové opatrenia vzhľadom na 
prevládajúce okolnosti počas realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti stále 
relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, 
aby sa prvky takýchto technických opatrení 
dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
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dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 558
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s postupom 
preskúmania podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201113. Po 
prijatí vykonávacieho aktu by mal mať 
dotknutý členský štát a Komisia možnosť 
dohodnúť sa na určitých prevádzkových 
opatreniach technickej povahy, v ktorých 
sa podrobne uvedú aspekty vykonávania, 
pokiaľ ide o časový harmonogram, 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom delegovaného 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť delegované 
právomoci. Delegované právomoci 
v súvislosti so schvaľovaním plánov 
podpory obnovy a odolnosti a s platbou 
finančnej podpory po splnení 
jednoznačných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s postupom 
preskúmania podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201113. Po 
prijatí delegovaného aktu by mal mať 
dotknutý členský štát a Komisia možnosť 
dohodnúť sa na určitých prevádzkových 
opatreniach technickej povahy, v ktorých 
sa podrobne uvedú aspekty vykonávania, 
pokiaľ ide o časový harmonogram, 
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ukazovatele čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt a prístup k príslušným 
údajom. S cieľom zabezpečiť, aby boli 
prevádzkové opatrenia vzhľadom na 
prevládajúce okolnosti počas realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti stále 
relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, 
aby sa prvky takýchto technických opatrení 
dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

ukazovatele jednoznačných čiastkových 
cieľov a cieľových hodnôt a prístup 
k príslušným údajom. S cieľom zabezpečiť, 
aby boli prevádzkové opatrenia vzhľadom 
na prevládajúce okolnosti počas realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti stále 
relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, 
aby sa prvky takýchto technických opatrení 
dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom delegovaného 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť delegované 
právomoci. Delegované právomoci 
v súvislosti so schvaľovaním plánov 
podpory obnovy a odolnosti a s platbou 
finančnej podpory po splnení príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt by 
mala Komisia uplatňovať v súlade 
s postupom preskúmania podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201113. Po prijatí delegovaného aktu 
by mal mať dotknutý členský štát 
a Komisia možnosť dohodnúť sa na 
určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
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dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

__________________ __________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) V záujme rýchlej hospodárskej 
obnovy by sa mala podpora poskytovať čo 
najrýchlejšie a najúčinnejšie. Členské 
štáty a inštitúcie Únie zapojené do 
procesu rozhodovania by mali vynaložiť 
maximálne úsilie na skrátenie obdobia 
spracovania žiadostí a zjednodušenie 
postupov, a zabezpečiť tak hladké a rýchle 
prijímanie rozhodnutí o mobilizácii 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 561
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) Tento mechanizmus je kľúčovým 
programom Nástroja Európskej únie na 
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obnovu ako súčasti revidovaného 
viacročného finančného rámca. Výdavky 
v rámci nástroja však budú podliehať 
postupu udeľovania absolutória 
Európskym parlamentom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) Výdavky v rámci mechanizmu by 
mali podliehať osobitnému postupu 
udeľovania absolutória, ktorý by mal 
overiť, či je vykonávanie v súlade s 
príslušnými pravidlami vrátane zásad 
riadneho finančného hospodárenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
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883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, 
ako sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137118. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre a Európskemu 
dvoru audítorov rovnocenné práva.

883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, 
ako sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137118. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, oznamovať akékoľvek 
podozrenie na nezrovnalosti a v plnej 
miere spolupracovať pri ochrane 
finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, 
úradu OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre a Európskemu 
dvoru audítorov rovnocenné práva. Na 
odhaľovanie a podávanie správ o 
nezrovnalostiach a podvodoch má 
Komisia k dispozícii IT nástroje, ktoré 
využívajú prijímatelia podpory v rámci 
mechanizmu.

__________________ __________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

15 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 

15 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
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spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

16 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

16 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

17 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

17 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 564
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
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ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, 
ako sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137118. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre a Európskemu 
dvoru audítorov rovnocenné práva.

ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, 
ako sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137118. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre a Európskemu 
dvoru audítorov rovnocenné práva. 
Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na 
činnostiach Európskej prokuratúry, 
dostanú dodatočné predbežné 
financovanie vo výške 5 % svojich 
národných plánov podpory obnovy a 
odolnosti.

__________________ __________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

15 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 15 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
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č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

16 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

16 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

17 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

17 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201315, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/95, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
ako aj nedodržiavania zásad právneho 
štátu, vymáhania stratených, nesprávne 
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finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, 
ako sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137118. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre a Európskemu 
dvoru audítorov rovnocenné práva.

vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, 
ako sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137118. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre a Európskemu 
dvoru audítorov rovnocenné práva.

__________________ __________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

15 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

15 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).
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16 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

16 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

17 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

17 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40a) Bezprecedentný rozsah 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti zaručuje najvyššiu mieru 
kontroly v záujme európskych 
daňovníkov. Preto sa uplatňuje rozpočtový 
postup Únie. Audit účtovných výkazov by 
mal vykonávať Dvor audítorov. Celkový 
rozpočet podlieha postupu udelenia 
absolutória.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Keďže ciele tohto nariadenia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale možno ich lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(41) Parlament očakáva posúdenie 
súladu mechanizmu so zásadou 
subsidiarity a proporcionality podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41a) Plány majú v čo najväčšej možnej 
miere a podľa potreby podporovať 
európsku spoluprácu a prinášať 
dodatočný úžitok viac ako jednému 
členskému štátu, a opatrenia, ktoré sa 
opierajú o spoluprácu viac ako jedného 
členského štátu, by sa mali posudzovať 
priaznivo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41b) Základná logika tohto nariadenia 
predstavuje významný krok smerom k 
čoraz užšiemu spojenectvu. Preto sa 
Európskemu parlamentu predkladajú 
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preskúmania a pravidelné aktualizácie 
fungovania programu s cieľom poskytnúť 
mu informácie k diskusiám na 
Konferencii o budúcnosti Európy a 
všeobecne k diskusiám o budúcnosti Únie.

Or. en


