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Pozmeňujúci návrh 73
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 uskutočňujú 
členské štáty politiky zamestnanosti, ktoré 
zohľadňujú usmernenia politík 
zamestnanosti. Koordinácia 
hospodárskych politík členských štátov je 
preto vecou spoločného záujmu.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 74
Joachim Kuhs

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 uskutočňujú 
členské štáty politiky zamestnanosti, ktoré 
zohľadňujú usmernenia politík 
zamestnanosti. Koordinácia 
hospodárskych politík členských štátov je 
preto vecou spoločného záujmu.

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Joachim Kuhs

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 stanovené 
v článku 174.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
a sociálny výhľad na nadchádzajúce roky 
v EÚ a vo svete. V spojitosti s krízou 
vznikli v Únii nové výzvy a priority, ktoré 
sa osobitne zameriavajú na obnovu 
a odolnosť. Vyžadujú okamžitú 
a koordinovanú reakciu zo strany Únie 
s cieľom vyrovnať sa so sociálnymi 
a s hospodárskymi dôsledkami v členských 
štátoch, ako aj zmierniť dosahy v sociálnej 
a ekonomickej oblasti. Súčasná pandémia 
ochorenia COVID-19 a predchádzajúca 
hospodárska a finančná kríza z roku 2008 
ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných a 
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pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

udržateľných ekonomických a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Zároveň jasne poukázali na potrebu 
rýchlych a koherentných reakcií na 
významné vonkajšie otrasy, ktoré si 
vyžadujú pripravenosť zdravotníckych 
systémov, základných verejných služieb a 
kľúčových verejných sektorov, ako aj 
existenciu účinných mechanizmov 
sociálnej ochrany. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev a 
spoločností a posilnenia ich odolnosti budú 
preto kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu spravodlivej, inkluzívnej a 
udržateľnej obnovy a prekonania 
ekonomických, sociálnych a územných 
rozdielov v Únii, ktoré sa v dôsledku 
pandémie prehĺbili.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 a zablokovanie 
hospodárstva zmenili ekonomický výhľad 
na nadchádzajúce roky v EÚ a vo svete. 
V spojitosti s krízou vznikli v Únii nové 
priority, ktoré sa osobitne zameriavajú na 
obnovu a odolnosť. Vyžadujú okamžitú 
a koordinovanú reakciu členských štátov 
s cieľom vyrovnať sa s hospodárskymi 
dôsledkami v členských štátoch, ako aj 
zmierniť dosahy v sociálnej a ekonomickej 
oblasti. Súčasná pandémia ochorenia 
COVID-19 a predchádzajúca hospodárska 
a finančná kríza ukázali, že budovanie 
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a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

stabilných a odolných hospodárstiev 
a finančných systémov založených na 
stabilných ekonomických a sociálnych 
štruktúrach nepomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Táto zdravotná kríza ďalej 
poukázala na kruto chýbajúce verejné 
investície a infraštruktúru v členských 
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a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

štátoch. Tento nástroj musí umožňovať 
zmenu zamerania nášho hospodárskeho 
modelu na blahobyt európskych občanov 
a na sociálne a environmentálne ciele. 
Jeho cieľom musí byť zaistenie 
udržateľnosti obnovy so zameraním na 
investície prispievajúce k posilneniu 
hospodárskej, územnej, environmentálnej 
a sociálnej súdržnosti, stimulovanie 
verejných investícií a vytvorenie 
podmienok na dosiahnutie vysokej úrovne 
zamestnanosti a zníženia nerovností v 
Únii.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami a 
dôsledkami v oblasti verejného zdravia 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a environmentálnej 
oblasti. Súčasná pandémia ochorenia 
COVID-19 a predchádzajúca hospodárska 
a finančná kríza ukázali, že budovanie 
stabilných a odolných hospodárstiev 
a finančných systémov založených na 
stabilných ekonomických a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Reformy a investície zamerané na 
zvýšenie udržateľnosti a odolnosti našich 
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kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

hospodárstiev budú preto kľúčové 
z hľadiska nasmerovania hospodárstiev 
a spoločnosti späť na trajektóriu 
udržateľnej obnovy a prekonania 
ekonomických, sociálnych a územných 
rozdielov v Únii. Hlavnými zásadami 
obnovy by mali byť záväzky Únie 
vyplývajúce z Parížskej dohody o klíme, 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja, Európskeho piliera sociálnych 
práv a Európskej zelenej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
a rozpočtový výhľad na nadchádzajúce 
roky v EÚ a vo svete. V spojitosti s krízou 
vznikli v Únii nové priority, ktoré sa 
osobitne zameriavajú na obnovu 
a odolnosť. Vyžadujú okamžitú 
a koordinovanú reakciu zo strany Únie 
s cieľom vyrovnať sa s hospodárskymi a 
finančnými dôsledkami v členských 
štátoch, ako aj zmierniť dosahy v sociálnej 
a ekonomickej oblasti. Súčasná pandémia 
ochorenia COVID-19 a predchádzajúca 
hospodárska a finančná kríza ukázali, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných ekonomických 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Udržateľné reformy zamerané na zlepšenie 
rastu a udržateľné verejné a súkromné 
investície do riešenia štrukturálnych 
nedostatkov hospodárstiev a posilnenia ich 
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hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

odolnosti budú preto kľúčové z hľadiska 
nasmerovania hospodárstiev a spoločnosti 
späť na trajektóriu udržateľnej obnovy, 
prekonania ekonomických, sociálnych, 
zdravotných a územných rozdielov v Únii, 
a teda zabránenia ďalšiemu prehlbovaniu 
rozdielov medzi členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na sociálnu, environmentálnu 
a hospodársku obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa so sociálnymi a s hospodárskymi 
dôsledkami v členských štátoch, ako aj 
zmierniť dosahy v sociálnej a ekonomickej 
oblasti. Súčasná pandémia ochorenia 
COVID-19 a predchádzajúca hospodárska 
a finančná kríza ukázali, že budovanie 
stabilných a odolných hospodárstiev 
a finančných systémov založených na 
stabilných ekonomických a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich 
účinky. Udržateľné a sociálne inkluzívne 
reformy zamerané na zlepšenie rastu 
a investície do reakcií na nové výzvy, 
riešenia štrukturálnych nedostatkov 
hospodárstiev a posilnenia ich odolnosti 
budú preto kľúčové z hľadiska 
nasmerovania hospodárstiev a spoločnosti 
späť na trajektóriu udržateľnej obnovy 
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a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti sociálne a 
environmentálne akceptovateľným 
spôsobom budú preto kľúčové z hľadiska 
nasmerovania hospodárstiev a spoločnosti 
späť na trajektóriu udržateľnej obnovy 
a konkrétneho prekonania ekonomických, 
sociálnych a územných rozdielov v Únii.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

(3) Národné a regionálne opatrenia 
na obmedzenie pohybu v reakcii na 
pandémiu ochorenia COVID-19 v prvej 
polovici roku 2020 zmenili ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných, 
riešiteľných a odolných hospodárstiev 
a finančných systémov založených na 
stabilných kapitálových ekonomických 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Reformy zamerané na zlepšenie rastu 
a investície do riešenia štrukturálnych 
nedostatkov hospodárstiev, posilnenia ich 
odolnosti a zníženia ich závislosti od 
dlhového financovania budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach a 
dostatočných fiškálnych rezervách 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
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zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v územnej, sociálnej a ekonomickej 
oblasti. Súčasná pandémia ochorenia 
COVID-19 a predchádzajúca hospodárska 
a finančná kríza ukázali, že budovanie 
stabilných a odolných hospodárstiev 
a finančných systémov založených na 
stabilných ekonomických a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Reformy zamerané na zlepšenie rastu 
a investície do riešenia štrukturálnych 
nedostatkov hospodárstiev a posilnenia ich 
odolnosti budú preto kľúčové z hľadiska 
nasmerovania hospodárstiev a spoločnosti 
späť na trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Zelená a spravodlivá 
transformácia musia byť jadrom obnovy 
Únie a musia sa planiť ciele Európskej 
zelenej dohody ako novej stratégie rastu. 
V tejto súvislosti je nevyhnutné 
pokračovať vo vytváraní hospodárstva 
zameraného na dobré životné podmienky 
prepojením konvergencie hospodárstiev, 
hospodárskeho a sociálneho pokroku pre 
ľudí a udržateľného rozvoja.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

(4) Na úrovni Únie je v rámci 
identifikácie národných priorít týkajúcich 
sa reforiem v oblasti hospodárskej a 
sociálnej politiky a na monitorovanie ich 
implementácie prvoradý európsky semester 
pre koordináciu hospodárskych politík. 
Európsky parlament vyhlásil, že sociálne 
zodpovedné reformy v kontexte 
európskeho semestra musia byť založené 
na solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti a spravodlivom rozdelení 
bohatstva a príjmu, a vytvárať tak model, 
ktorý zabezpečuje rovnosť, rovnaké 
príležitosti a sociálnu ochranu, chráni 
zraniteľné skupiny a zvyšuje životnú 
úroveň všetkých občanov, čo sú kľúčové 
zásady Európskeho piliera sociálnych 
práv. Osobitný dôraz by sa mal klásť na 
rodovú rovnosť, keďže ženy obzvlášť 
ťažko postihli hospodárske dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19, ako to 
zdôrazňujú agentúry EÚ ako Európsky 
inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) a 
Spoločné výskumné centrum (JRC). 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
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Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík so 
zameraním presunutým na zásady 
Európskej zelenej dohody, Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov 
udržateľného rozvoja. Členské štáty 
v záujme podpory týchto priorít v oblasti 
reforiem vypracúvajú vlastné národné 
viacročné investičné stratégie. Tieto 
stratégie sa predkladajú spolu s ročnými 
národnými programami reforiem ako 
prostriedok na načrtnutie a koordinovanie 
priorít, ktoré sa majú podporiť 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie. Mali by slúžiť aj na 
využívanie finančných prostriedkov Únie 
koherentným spôsobom a na 
maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov. Z 
dlhodobého hľadiska sa musí v semestri 
zohľadňovať to, že potenciálny rozvoj 
hospodárskych činností závisí v zásade 
omnoho viac od schopnosti zvládať 
zmenu klímy a chrániť životné prostredie 
ako len od krátkodobého zvýšenia 
konkurencieschopnosti; V reformách 
zavádzaných v rámci semestra sa budú 
musieť zohľadňovať dlhodobé sociálne, 
klimatické a environmentálne dôsledky.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 89
José Gusmão
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. Na 
druhej strane však v súčasnosti musí 
hospodársku obnovu, ktorá by mala byť v 
súlade so zásadami solidarity a sociálnej 
spravodlivosti, usmerňovať Európska 
zelená dohoda, ciele udržateľného rozvoja 
a Európsky pilier sociálnych práv. V 
tomto zmysle sa úsilie o riešenie 
hospodárskeho poklesu musí zakladať na 
značnej miere rozdeľovania bohatstva, 
aby sa zabezpečilo, že náklady na krízu 
nebudú niesť výlučne najzraniteľnejšie 
sociálne skupiny, ako sa to stalo v 
minulosti. Členské štáty v záujme podpory 
týchto priorít v oblasti reforiem 
vypracúvajú vlastné národné viacročné 
investičné stratégie. Tieto stratégie sa 
predkladajú spolu s ročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
načrtnutie a koordinovanie priorít, ktoré sa 
majú podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

(4) Členské štáty by mali vypracovať 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Mali by slúžiť aj na využívanie 
finančných prostriedkov Únie koherentným 
spôsobom a na maximalizovanie pridanej 
hodnoty finančnej podpory, ktorá by sa 
mala prijímať najmä z programov 
s podporou Únie v rámci štrukturálnych 
a kohéznych fondov a z ostatných 
programov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 91
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 

(4) Na úrovni Únie a spolu s rôznymi 
záväzkami Európskej únie, napríklad 
pokiaľ ide o plnenie cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, Európskeho piliera 
sociálnych práv a cieľov EÚ v oblasti 
klímy a biodiverzity, je európsky semester 
pre koordináciu hospodárskych politík 
jedným z rámcov na identifikáciu výziev a 
monitorovanie toho, ako členské štáty na 
tieto výzvy reagujú. Členské štáty v záujme 
podpory týchto priorít vypracúvajú vlastné 
národné viacročné investičné stratégie. 
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podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

Tieto stratégie sa predkladajú spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

(4) Národné viacročné investičné 
stratégie sa predkladajú spolu s ročnými 
národnými programami reforiem ako 
prostriedok na načrtnutie a koordinovanie 
priorít, ktoré sa majú podporiť 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie. Mali by slúžiť aj na 
využívanie finančných prostriedkov Únie 
koherentným spôsobom a na 
maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie, ktorých hlavným cieľom je 
rozvoj konkurencieschopných 
hospodárstiev. Tieto stratégie sa 
predkladajú spolu s ročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
načrtnutie a koordinovanie priorít, ktoré sa 
majú podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 94
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 

(4) Na úrovni Únie sa za rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
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reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie považuje európsky semester 
pre koordináciu hospodárskych politík. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19, 
ako aj predchádzajúca hospodárska a 
finančná kríza z roku 2008 však poukázali 
na potrebu zrušenia Paktu rastu a 
stability a jeho nahradenia Paktom 
udržateľného rozvoja a zamestnanosti, 
ktorým sa podporí spravodlivý, inkluzívny 
a udržateľný rast, vysokokvalitná 
zamestnanosť a ochrana životného 
prostredia v súlade s Európskou zelenou 
dohodou, Parížskou dohodou, cieľmi 
udržateľného rozvoja a Európskym 
pilierom sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) S cieľom prehĺbiť hospodársku a 
menovú úniu a zlepšiť jej demokratickú 
zodpovednosť by sa mala vytvoriť úloha 
európskeho ministra hospodárstva a 
financií, ako sa uvádza v oznámení 
Komisie zo 6. decembra 2017 o 
európskom ministrovi hospodárstva a 
financií a v uznesení Európskeho 
parlamentu zo 16. februára 2017 o 
zlepšení fungovania Európskej únie 
využitím potenciálu Lisabonskej zmluvy. 
Európsky minister hospodárstva a 
financií by bol členom Komisie a 
predsedal by Euroskupine a Rade 
guvernérov Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu. Zodpovedal by sa Európskemu 
parlamentu, pokiaľ ide o formát eurozóny 
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aj o rozšírený formát. Európsky minister 
hospodárstva a financií by zohrával 
aktívnu úlohu pri dohľade, monitorovaní 
a hodnotení technickej podpory pre 
členské štáty, ktorých menou je euro.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82515 sa 
zriadil program na podporu 
štrukturálnych reforiem (SRSP) na 
obdobie rokov 2017 až 2020 s rozpočtom 
vo výške 142 800 000 EUR. SRSP bol 
zriadený s cieľom posilniť kapacitu 
členských štátov pripraviť 
a implementovať administratívne 
a štrukturálne reformy na udržanie rastu, 
okrem iného podporovaním efektívneho 
a účinného využívania finančných 
prostriedkov Únie. Technickú podporu 
v rámci programu poskytuje Komisia na 
žiadosť členského štátu a môže pokrývať 
celý rad oblastí politiky. Toto nariadenie 
je navrhnuté ako pokračovanie 
uvedeného programu, ktorý členské štáty 
prijali pozitívne.

vypúšťa sa

_________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/825 zo 17. mája 2017, 
ktorým sa ustanovuje program na 
podporu štrukturálnych reforiem na 
obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa 
menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a 
(EÚ) č. 1305/2013 (Ú. v. EÚ L 129, 
19.5.2017, s. 1).

Or. fr



PE657.172v01-00 22/183 AM\1212336SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 97
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82515 sa 
zriadil program na podporu štrukturálnych 
reforiem (SRSP) na obdobie rokov 2017 až 
2020 s rozpočtom vo výške 
142 800 000 EUR. SRSP bol zriadený 
s cieľom posilniť kapacitu členských štátov 
pripraviť a implementovať administratívne 
a štrukturálne reformy na udržanie rastu, 
okrem iného podporovaním efektívneho 
a účinného využívania finančných 
prostriedkov Únie. Technickú podporu 
v rámci programu poskytuje Komisia na 
žiadosť členského štátu a môže pokrývať 
celý rad oblastí politiky. Toto nariadenie je 
navrhnuté ako pokračovanie uvedeného 
programu, ktorý členské štáty prijali 
pozitívne.

(5) Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82515 sa 
zriadil program na podporu štrukturálnych 
reforiem (SRSP) na obdobie rokov 2017 až 
2020 s rozpočtom vo výške 
142 800 000 EUR. SRSP bol zriadený 
s cieľom posilniť kapacitu členských štátov 
pripraviť a implementovať administratívne 
a štrukturálne reformy na udržanie rastu, 
okrem iného podporovaním efektívneho 
a účinného využívania finančných 
prostriedkov Únie. Technickú podporu 
v rámci programu poskytuje Komisia na 
žiadosť členského štátu a môže pokrývať 
celý rad oblastí politiky. Toto nariadenie je 
navrhnuté ako pokračovanie uvedeného 
programu, ktorý členské štáty prijali 
pozitívne, pričom zahŕňa potrebné 
zlepšenia a úpravy.

_________________ _________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/825 zo 17. mája 2017, 
ktorým sa ustanovuje program na podporu 
štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 
2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 
(Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/825 zo 17. mája 2017, 
ktorým sa ustanovuje program na podporu 
štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 
2017 až 2020 a ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 
(Ú. v. EÚ L 129, 19.5.2017, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej pomoci s cieľom 
naďalej podporovať členské štáty pri 
implementácii reforiem.

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej podpory 
s cieľom posilniť podporu členských 
štátov pri implementácii reforiem a 
realizácii investícií. Nástroj technickej 
podpory by mal zohrávať kľúčovú úlohu 
v oblasti podpory členských štátov pri 
príprave a realizácii ich plánov podpory 
obnovy a odolnosti podľa nariadenia, 
ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej pomoci s cieľom 
naďalej podporovať členské štáty pri 
implementácii reforiem.

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej podpory 
s cieľom naďalej podporovať členské štáty 
pri implementácii reforiem a podporovať 
urýchlené vykonávanie národných plánov 
podpory obnovy a odolnosti v rámci 
dočasného Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Hélène Laporte
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej pomoci s cieľom 
naďalej podporovať členské štáty pri 
implementácii reforiem.

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej podpory 
s cieľom naďalej podporovať členské štáty 
pri implementácii reforiem, keďže možno 
konštatovať, že z dôvodu naliehavosti 
návrhu sa neuskutočnilo žiadne nové 
posúdenie vplyvu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej pomoci s cieľom 
naďalej podporovať členské štáty pri 
implementácii reforiem.

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej podpory 
s cieľom naďalej podporovať členské štáty 
pri implementácii reforiem a realizácii 
investícií podporujúcich spravodlivý, 
inkluzívny a udržateľný rast a 
hospodársku, sociálnu a územnú 
konvergenciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej pomoci s cieľom 
naďalej podporovať členské štáty pri 
implementácii reforiem.

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia 
mohol zriadiť Nástroj technickej podpory 
s cieľom naďalej podporovať členské štáty 
pri implementácii reforiem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia 
mal zriadiť Nástroj technickej pomoci 
s cieľom naďalej podporovať členské štáty 
pri implementácii reforiem.

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
sa týmto nariadením zriadil posilnený 
Nástroj technickej podpory s cieľom 
naďalej podporovať členské štáty pri 
implementácii reforiem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
aspoň 30 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
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podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

podporu cieľov v oblasti zmeny klímy a 
aspoň 10 % na podporu cieľov v oblasti 
biodiverzity a pritom bude brať ohľad na 
európsku zelenú dohodu ako európsku 
stratégiu pre rast a premietnutie záväzku 
Únie vykonávať Európsku zelenú dohodu, 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Okrem toho by nástroj technickej podpory 
mal vzhľadom na záväzok Únie 
vykonávať Európsky pilier sociálnych 
práv prispieť k realizácii sociálne 
zodpovedných reforiem, ktoré sú založené 
na solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti a spravodlivom rozdelení 
bohatstva, a to s cieľom zabezpečiť 
rovnosť, začlenenie a sociálnu ochranu, 
chrániť zraniteľné skupiny, vytvárať 
kvalitné pracovné miesta a zlepšovať 
životné podmienky všetkých občanov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory prechodu na spravodlivé, 
inkluzívne, udržateľné a odolné obehové 
hospodárstvo a mali by byť v súlade 
s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 

(7) Nástroj technickej podpory prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
aspoň 30 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy a 
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a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

10 % na podporu cieľov v oblasti 
biodiverzity a pritom bude brať ohľad na 
európsku zelenú dohodu ako európsku 
stratégiu pre udržateľný rast a 
premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu, Európsky pilier 
sociálnych práv a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Nástroj technickej podpory by mal 
prispievať aj k realizácii záväzkov Únie a 
členských štátov v kontexte Európskeho 
piliera sociálnych práv. Príslušné akcie by 
sa mali určiť počas prípravy 
a implementácie nástroja a opätovne 
posúdiť v súvislosti s príslušnými postupmi 
hodnotenia a preskúmania. Mali by riešiť 
aj širšie environmentálne a sociálne výzvy 
v rámci Únie vrátane biodiverzity a 
ochrany prírodného kapitálu a podpory 
obehového hospodárstva a mali by byť 
v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný 
rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 

(7) Pocit naliehavosti vyplývajúci 
z krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 
si vyžaduje, aby Únia odložila európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast a premietnutie záväzku Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov až do vyriešenia 
zdravotnej krízy a zlikvidovania 
vírusu. Príslušné akcie by sa mali určiť 
počas prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
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a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného 
kapitálu a podpory obehového 
hospodárstva a mali by byť v súlade 
s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

a preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

(7) Nástroj technickej podpory prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast a premietnutie záväzku Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov. Príslušné akcie by sa 
mali určiť počas prípravy a implementácie 
nástroja a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania, a to so zahrnutím 
pravidelne získavaných kľúčových 
ukazovateľov výkonnosti, výsledkov a 
vplyvu vrátane cieľových hodnôt, ktoré sa 
majú dosiahnuť. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
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Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

(7) Nástroj technickej podpory prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
30 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy a 
10 % rozpočtu Únie na podporu cieľov v 
oblasti biodiverzity a pritom bude brať 
ohľad na európsku zelenú dohodu ako 
európsku stratégiu pre rast a premietnutie 
záväzku Únie vykonávať Parížsku dohodu 
a plniť ciele udržateľného rozvoja 
Organizácie Spojených národov. Príslušné 
akcie by sa mali určiť počas prípravy 
a implementácie nástroja a opätovne 
posúdiť v súvislosti s príslušnými postupmi 
hodnotenia a preskúmania. Mali by riešiť 
aj širšie environmentálne a sociálne výzvy 
v rámci Únie vrátane ochrany prírodného 
kapitálu a podpory obehového 
hospodárstva a mali by byť v súlade 
s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 

(7) Nástroj technickej podpory prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
40 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
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rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

rast a premietnutie záväzku Únie 
vykonávať Parížsku dohodu, pilier 
sociálnych práv a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

(7) Nástroj technickej podpory prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude považovať európsku zelenú 
dohodu za príspevok k európskej stratégii 
pre rast a premietnutie záväzku Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov. Príslušné akcie by sa 
mali určiť počas prípravy a implementácie 
nástroja a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast a premietnutie záväzku Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov. Príslušné akcie by sa 
mali určiť počas prípravy a implementácie 
nástroja a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie vrátane ochrany prírodných zdrojov a 
podpory energetickej transformácie a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 
% rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy a pritom 
bude brať ohľad na európsku zelenú 

(7) Nástroj technickej podpory prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a pritom bude brať ohľad na 
európsku zelenú dohodu ako európsku 
stratégiu pre rast a premietnutie záväzku 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
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dohodu ako európsku stratégiu pre rast 
premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

ciele udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov. Príslušné akcie by sa 
mali určiť počas prípravy a implementácie 
nástroja a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj, so zreteľom na ciele 
Paktu stability a rastu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

(7) Nástroj technickej podpory prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 30% 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy a pritom 
bude brať ohľad na európsku zelenú 
dohodu a premietnutie záväzku Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov. Príslušné akcie by sa 
mali určiť počas prípravy a implementácie 
nástroja a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy a výzvy 
v oblasti digitalizácie v rámci Únie vrátane 
ochrany prírodného kapitálu a podpory 
obehového hospodárstva a mali by byť 
v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný 
rozvoj.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Nástroj technickej podpory, ktorý 
je potvrdením dôležitosti digitalizácie vo 
všetkých oblastiach hospodárstva a 
spoločnosti Únie, by mal podporovať 
členské štáty pri zabezpečovaní digitálnej 
obnovy a transformácie prostredníctvom 
reforiem a investícií do digitálnej 
infraštruktúry a zručností a do riešení v 
oblasti elektronickej verejnej správy, ktoré 
prispejú k dosiahnutiu cieľa vytvoriť 
digitálny jednotný trh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na 
tento účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť posilnenie 
administratívnych kapacít členských 
štátov a regionálnych a miestnych 
orgánov, pokiaľ ide o ich inštitúcie, 
verejnú správu a hospodárske a sociálne 
sektory, a mal by pomáhať 
vnútroštátnym, regionálnym a miestnym 
orgánom pri ich úsilí navrhnúť, 
vypracovať a implementovať reformy. 
Okrem toho by mal podporovať 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Únie tým, že sa podporí úsilie 
členských štátov pri zavádzaní reforiem a 
realizácii investícií, ktoré podporia 
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udržateľnú a spravodlivú hospodársku 
a sociálnu obnovu založenú na rodovej 
rovnosti po pandémii COVID-19. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej podpory by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a regionálneho 
rozvoja Únie tým, že sa podporí úsilie 
členských štátov pri zavádzaní reforiem a 
realizovaní investícií potrebných na 
spravodlivé a inkluzívne dosiahnutie 
ekonomickej a sociálnej obnovy, odolnosti 
a konvergencie. Na tento účel by mal 
nástroj podporovať posilňovanie 
administratívnych kapacít členských štátov 
na vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor, ako aj 
hlavné priority a ciele, ako je Európska 
zelená dohoda, Parížska dohoda, zásada 
„nespôsobovať významnú škodu“, ciele 
udržateľného rozvoja, Európsky pilier 
sociálnych práv, digitálna transformácia a 
inovácie.

Or. en



AM\1212336SK.docx 35/183 PE657.172v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na 
tento účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým 
čelia inštitúcie, správa vecí verejných, 
verejná správa a hospodársky a sociálny 
sektor.

(8) Všeobecným cieľom nástroja 
technickej podpory by mala byť podpora 
úsilia členských štátov pri zavádzaní 
reforiem potrebných na dosiahnutie 
ekonomickej a sociálnej obnovy, odolnosti 
a konvergencie pri plnom rešpektovaní 
národnej zvrchovanosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej podpory by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, konkurencieschopnosti, odolnosti 
a konvergencie. Na tento účel by mal 
nástroj podporovať posilňovanie 
administratívnych kapacít členských štátov 
na zvýšenie pozornosti venovanej 
potrebám občanov, vykonávanie práva 
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správa a hospodársky a sociálny sektor. Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým 
čelia inštitúcie, správa vecí verejných, 
verejná správa a hospodársky a sociálny 
sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej podpory by mala byť podpora 
členských štátov pri zavádzaní reforiem na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by sa mala posilniť administratívna 
kapacita členských štátov na vykonávanie 
všetkých opatrení, o ktorých sa rozhodlo 
na vnútroštátnej úrovni na podporu 
obnovy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej podpory by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
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zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

zavádzaní na mieru prispôsobených 
reforiem potrebných na dosiahnutie 
ekonomickej a sociálnej obnovy, odolnosti 
a konvergencie smerom nahor. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej podpory by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných a verejná 
správa, a to aj na regionálnej a miestnej 
úrovni, ako aj hospodársky a sociálny 
sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej podpory by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie inštitucionálnych a 
administratívnych kapacít členských štátov 
na vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej podpory by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, konkurencieschopnosti, odolnosti 
a konvergencie. Na tento účel by mal 
nástroj podporovať posilňovanie 
administratívnych kapacít členských štátov 
na vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej podpory by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem a realizácii investícií 
potrebných na dosiahnutie ekonomickej 
a sociálnej obnovy, odolnosti 
a spravodlivej konvergencie. Na tento účel 
by mal nástroj podporovať posilňovanie 
administratívnych kapacít členských štátov 
na vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej podpory by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti v členských štátoch 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
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Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 126
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
podpory by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

Hoci tieto hospodárske zmeny majú 
pomerne často povahu zmeny paradigmy 
a potrebujú, aby zmenu podporoval celý 
spoločenský a obchodný ekosystém, je 
potrebné, aby členské štáty uľahčili nový 
druh verejno-súkromných partnerstiev a 
projektových inkubátorov v prípadoch, 
keď sa rôzne, aj podnikateľské iniciatívy 
môžu spájať a navzájom podporovať s 
cieľom vytvárať životaschopné obchodné 
modely a iniciatívy na splnenie cieľov 
zelenej dohody a klimatickej 
transformácie. Na financovanie takýchto 
iniciatív možno použiť Nástroj technickej 
podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
Špecifické ciele Nástroja technickej 
podpory by mali spočívať v podporovaní 
vnútroštátnych orgánov pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy a realizovať investície, a najmä 
pripravovať, implementovať, revidovať a 
zlepšovať národné plány podpory obnovy 
a odolnosti podľa nariadenia, ktorým sa 
zriaďuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, a to aj prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov, vhodných 
procesov a metodík a účinnejšieho 
a efektívnejšieho riadenia ľudských 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
podpory by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať na 
mieru prispôsobené reformy, a to aj 
prostredníctvom prípadnej výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík, výraznej modernizácie v 
digitálnej oblasti a účinnejšieho 
a efektívnejšieho riadenia ľudských 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
podpory by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom, a to s cieľom 
dosiahnuť pridanú hodnotu nástroja 
preukázateľnú v jednotlivých prípadoch, 
pri ich úsilí navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifický cieľ Nástroja technickej 
podpory by mal spočívať v poskytovaní 
grantov členským štátom, ktoré by sa mali 
používať na podporu úsilia ich verejnej 
správy navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
podpory by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík, s uprednostňovaním 
digitálnych a interoperabilných prístupov, 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
podpory by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, predovšetkým 
poskytovaním odborníkov, vhodných 
procesov a metodík, a účinnejšieho 
a efektívnejšieho riadenia ľudských 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
podpory by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
udržateľné reformy a realizovať 
udržateľné investície, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
podpory by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
udržateľné reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu, a to pod podmienkou 
preukázania splnenia zásady subsidiarity, 
teda že ciele nemôžu v dostatočnej miere 
dosiahnuť samotné členské štáty, a ak 
zásah Únie môže priniesť pridanú 
hodnotu k izolovanému kroku každého 
členského štátu, a to v rámci širokého 
spektra oblastí politiky, medzi ktoré patria 
oblasti súvisiace s riadením verejných 
financií a aktív, inštitucionálnou 
a administratívnou reformou, 
podnikateľským prostredím, finančným 
sektorom, trhmi tovarov, služieb a práce, 
vzdelávaním a odbornou prípravou, 
udržateľným rozvojom, verejným zdravím 
a sociálnym zabezpečením. Osobitný dôraz 
by sa mal klásť na opatrenia, ktoré 
podporujú zelenú a digitálnu 
transformáciu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 136
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
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prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto reformy by 
sa nemali započítavať do výdavkov podľa 
Paktu stability a rastu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 137
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením, propagovaním aktívneho 
starnutia, ako aj hospodárskou, sociálnou 
a územnou súdržnosťou, civilnou 
ochranou a azylovou a migračnou 
politikou a politikou týkajúcou sa hraníc. 
Osobitný dôraz by sa mal klásť na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy a realizovať investície vo 
všetkých kľúčových oblastiach 
hospodárstva a spoločnosti by Komisia 
mala naďalej poskytovať technickú 
podporu na žiadosť členského štátu v rámci 
širokého spektra oblastí politiky, medzi 
ktoré patria oblasti súvisiace s riadením 
verejných financií a aktív, inštitucionálnou 
a administratívnou reformou, 
podnikateľským prostredím, finančným 
sektorom, trhmi tovarov, služieb a práce, 
vzdelávaním a odbornou prípravou, 
udržateľným rozvojom, energetikou a 
klímou, verejným zdravím, starostlivosťou 
a starostlivosťou o deti, bývaním, 
sociálnou infraštruktúrou a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
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a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, rekvalifikáciou a zvyšovaním 
kvalifikácie pracovníkov, politikami v 
oblasti detí a mládeže, udržateľným 
rozvojom, verejným zdravím, sociálnou 
infraštruktúrou a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú 
zelenú a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
José Gusmão
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky súvisiacich s udržateľným 
rozvojom, bojom proti chudobe a 
nerovnosti a sociálnym zabezpečením, 
medzi ktoré patria oblasti súvisiace 
s riadením verejných financií a aktív, 
inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou a verejným zdravím. Osobitný 
dôraz by sa mal klásť na opatrenia, ktoré 
podporujú zelenú a digitálnu 
transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení ich potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
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služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
opätovným naštartovaním odvetvia 
cestovného ruchu, verejným zdravím 
a sociálnym zabezpečením. Osobitný dôraz 
by sa mal klásť na opatrenia, ktoré 
podporujú zelenú a digitálnu 
transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením a vytváraním projektových 
inkubátorov. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a otvorenú digitálnu transformáciu.

Or. en

Odôvodnenie

Otvorená digitálna transformácia predstavuje myšlienku, že kroky financované z RRF by mali 
prispievať k otvoreným riešeniam, ktorých softvér a hardvér budú komukoľvek k dispozícii na 
overovanie a štúdium. Na rozdiel od riešení, ktoré sú predmetom vlastníctva, sa tým zvýši 
inovácia a transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh 145
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) V záujme toho, aby si reformy 
získali širokú podporu, by sa od členských 
štátov, ktoré chcú využívať tento program, 
malo požadovať, aby v rámci procesu 
vypracúvania návrhov na balíky 
konzultovali s príslušnými 
zainteresovanými stranami, ako sú 
miestne a regionálne orgány, hospodárski 
a sociálni partneri a občianska 
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spoločnosť – a to v súlade s príslušnými 
ustanoveniami delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 240/2014 –, ako aj s 
národnými parlamentmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Týmto nariadením sa stanovuje 
finančné krytie Nástroja technickej 
pomoci, ktoré má predstavovať hlavnú 
referenčnú sumu v zmysle 
Medziinštitucionálnej dohody 
o rozpočtovej disciplíne, spolupráci 
v rozpočtových otázkach a správnom 
finančnom riadení16 pre Európsky 
parlament a Radu v priebehu ročného 
rozpočtového postupu.

vypúšťa sa

_________________
16 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou o 
lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 
(Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Na dosiahnutie cieľov 
stanovených v tomto nariadení by sa 
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finančné krytie malo prideľovať vo 
fázach. V prvej fáze trvajúcej 20 mesiacov 
by mala byť členským štátom k dispozícii 
polovica celkového finančného krytia a 
počas tejto fázy by mohli získať sumu až 
do výšky ich maximálneho objemu 
pridelených rozpočtových prostriedkov. V 
druhej fáze by sa mala suma, ktorá ešte 
nebola pridelená, rozdeliť nad rámec 
zostávajúceho finančného krytia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Aby bolo možné uspokojiť 
dodatočné potreby v rámci Nástroja 
technickej pomoci, členské štáty by mali 
mať možnosť presunúť do rozpočtu tohto 
nástroja zdroje programované v rámci 
zdieľaného riadenia vo fondoch Únie 
v súlade s príslušným postupom. 
Presunuté zdroje by sa mali 
implementovať v súlade s pravidlami 
tohto nástroja a mali by sa použiť 
výhradne v prospech dotknutého 
členského štátu. O použití dodatočných 
dobrovoľných príspevkov by Komisia 
mala dotknutému členskému štátu 
poskytnúť spätnú väzbu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Aby bolo možné uspokojiť 
dodatočné potreby v rámci Nástroja 
technickej pomoci, členské štáty by mali 
mať možnosť presunúť do rozpočtu tohto 
nástroja zdroje programované v rámci 
zdieľaného riadenia vo fondoch Únie 
v súlade s príslušným postupom. Presunuté 
zdroje by sa mali implementovať v súlade 
s pravidlami tohto nástroja a mali by sa 
použiť výhradne v prospech dotknutého 
členského štátu. O použití dodatočných 
dobrovoľných príspevkov by Komisia mala 
dotknutému členskému štátu poskytnúť 
spätnú väzbu.

(12) Aby bolo možné uspokojiť 
dodatočné potreby v rámci Nástroja 
technickej podpory, členské štáty by mali 
mať možnosť presunúť do rozpočtu tohto 
nástroja zdroje programované v rámci 
zdieľaného riadenia vo fondoch Únie 
v súlade s príslušným postupom. Tieto 
rozpočtové presuny by mali byť 
obmedzené na 2 % finančných 
prostriedkov, ktoré možno pripísať 
príslušnému členskému štátu v rámci 
programov zdieľaného riadenia v období 
2021 – 2027. Presunuté zdroje by sa mali 
implementovať v súlade s pravidlami tohto 
nástroja a mali by sa použiť výhradne 
v prospech dotknutého členského štátu. 
O použití dodatočných dobrovoľných 
príspevkov by Komisia mala dotknutému 
členskému štátu poskytnúť spätnú väzbu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Aby bolo možné uspokojiť 
dodatočné potreby v rámci Nástroja 
technickej podpory, členské štáty by mali 
mať možnosť presunúť do rozpočtu tohto 
nástroja zdroje naprogramované v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti v súlade s príslušným postupom. 
Presunuté zdroje by sa mali 
implementovať v súlade s pravidlami 
tohto nástroja a mali by sa použiť 
výhradne v prospech dotknutého 
členského štátu. O použití dodatočných 
dobrovoľných príspevkov by Komisia 
mala dotknutému členskému štátu 
poskytnúť spätnú väzbu. Tieto dodatočné 
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zdroje by sa mali použiť podľa pravidiel a 
na účely Nástroja technickej podpory v 
súlade s týmto nariadením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vzhľadom na výnimočné okolnosti 
vyplývajúce z účinkov pandémie COVID-
19 by príslušné akcie, ktoré sa začali od 1. 
februára 2020, mali byť oprávnené na 
financovanie v rámci nástroja, a to za 
predpokladu, že sledujú ciele stanovené v 
tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Nástroj technickej pomoci by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 
uskutočňovaných na podnet členských 
štátov, reforiem v súvislosti s procesmi 
správy hospodárskych záležitostí alebo 
akcií súvisiacich s vykonávaním práva 
Únie, ako aj reforiem v súvislosti 
s vykonávaním programov ekonomických 
úprav. Mal by poskytovať aj technickú 
podporu na prípravu a realizáciu plánov 
obnovy, ktoré sa majú uskutočniť podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX.

(13) Nástroj technickej podpory by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 
uskutočňovaných na podnet členských 
štátov, reforiem v súvislosti s procesmi 
správy hospodárskych záležitostí alebo 
akcií súvisiacich s vykonávaním práva 
Únie, ako aj reforiem v súvislosti 
s vykonávaním programov ekonomických 
úprav. Mal by poskytovať aj technickú 
podporu na prípravu a realizáciu plánov 
obnovy, ktoré sa majú uskutočniť podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX. V kontexte 
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závažnej hospodárskej recesie v Európskej 
únii je vhodné uprednostňovať plány 
hospodárskej obnovy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 153
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Nástroj technickej pomoci by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 
uskutočňovaných na podnet členských 
štátov, reforiem v súvislosti s procesmi 
správy hospodárskych záležitostí alebo 
akcií súvisiacich s vykonávaním práva 
Únie, ako aj reforiem v súvislosti 
s vykonávaním programov ekonomických 
úprav. Mal by poskytovať aj technickú 
podporu na prípravu a realizáciu plánov 
obnovy, ktoré sa majú uskutočniť podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX.

(13) Nástroj technickej podpory by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 
a realizáciu investícií uskutočňovaných na 
podnet členských štátov, ktoré podporujú 
spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rast, 
posilňujú vytváranie vysokokvalitných 
pracovných miest, zvyšujú produktivitu, 
stimulujú udržateľné investície do reálnej 
ekonomiky a posilňujú hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť v Únii, 
alebo akcií súvisiacich s vykonávaním 
práva Únie. Mal by poskytovať aj 
technickú podporu na prípravu a realizáciu 
plánov obnovy, ktoré sa majú uskutočniť 
podľa nariadenia (EÚ) YYY/XX.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Nástroj technickej pomoci by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 

(13) Nástroj technickej podpory by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 
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uskutočňovaných na podnet členských 
štátov, reforiem v súvislosti s procesmi 
správy hospodárskych záležitostí alebo 
akcií súvisiacich s vykonávaním práva 
Únie, ako aj reforiem v súvislosti 
s vykonávaním programov ekonomických 
úprav. Mal by poskytovať aj technickú 
podporu na prípravu a realizáciu plánov 
obnovy, ktoré sa majú uskutočniť podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX.

a realizáciu investícií uskutočňovaných na 
podnet členských štátov, reforiem a 
investícií v súvislosti s procesmi správy 
hospodárskych záležitostí alebo akcií 
súvisiacich s vykonávaním práva Únie, ako 
aj reforiem v súvislosti s vykonávaním 
programov ekonomických úprav. Mal by 
poskytovať aj technickú podporu na 
prípravu a realizáciu plánov obnovy, ktoré 
sa majú uskutočniť podľa nariadenia o 
Mechanizme na podporu obnovy a 
odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Nástroj technickej pomoci by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 
uskutočňovaných na podnet členských 
štátov, reforiem v súvislosti s procesmi 
správy hospodárskych záležitostí alebo 
akcií súvisiacich s vykonávaním práva 
Únie, ako aj reforiem v súvislosti 
s vykonávaním programov ekonomických 
úprav. Mal by poskytovať aj technickú 
podporu na prípravu a realizáciu plánov 
obnovy, ktoré sa majú uskutočniť podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX.

(13) Nástroj technickej podpory by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 
uskutočňovaných na podnet členských 
štátov, reforiem v súvislosti s procesmi 
správy hospodárskych záležitostí alebo 
akcií súvisiacich s vykonávaním práva 
Únie, ako aj reforiem v súvislosti 
s vykonávaním programov ekonomických 
úprav. Mal by poskytovať aj technickú 
podporu na prípravu, realizáciu a v prípade 
potreby revíziu plánov obnovy, ktoré sa 
majú uskutočniť podľa nariadenia (EÚ) 
YYY/XX.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V súlade s pravidlami a praxou 
v rámci predchádzajúceho programu, t. j. 
SRSP, by sa mal zaviesť jednoduchý 
postup predkladania žiadostí o technickú 
podporu. Z tohto dôvodu by žiadosti 
členských štátov mali byť predkladané do 
31. októbra kalendárneho roka. Mali by sa 
stanoviť vhodné kritériá na analýzu 
žiadostí predložených členskými štátmi, 
pričom sa musí rešpektovať všeobecná 
zásada rovnakého zaobchádzania, 
správneho finančného riadenia 
a transparentnosti. Uvedené kritériá by 
mali vychádzať z naliehavosti, závažnosti 
a rozsahu problémov, ako aj z potrieb 
súvisiacich s podporou, ktoré sa zistili 
v oblastiach politiky, kde sa predpokladá 
technická podpora.

(14) V súlade s pravidlami a praxou 
v rámci predchádzajúceho programu, t. j. 
SRSP, by sa mal zaviesť jednoduchý 
postup predkladania žiadostí o technickú 
podporu. Z tohto dôvodu by žiadosti 
členských štátov alebo regionálnych a 
miestnych orgánov mali byť predkladané 
do 31. októbra kalendárneho roka. Mali by 
sa stanoviť vhodné kritériá na analýzu 
žiadostí predložených členskými štátmi, 
pričom sa musí rešpektovať všeobecná 
zásada rovnakého zaobchádzania, 
správneho finančného riadenia 
a transparentnosti. Uvedené kritériá by 
mali vychádzať z naliehavosti, závažnosti 
a rozsahu problémov, ako aj z potrieb 
súvisiacich s podporou, ktoré sa zistili 
v oblastiach politiky, kde sa predpokladá 
technická podpora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V súlade s pravidlami a praxou 
v rámci predchádzajúceho programu, t. j. 
SRSP, by sa mal zaviesť jednoduchý 
postup predkladania žiadostí o technickú 
podporu. Z tohto dôvodu by žiadosti 
členských štátov mali byť predkladané do 
31. októbra kalendárneho roka. Mali by sa 
stanoviť vhodné kritériá na analýzu 
žiadostí predložených členskými štátmi, 
pričom sa musí rešpektovať všeobecná 
zásada rovnakého zaobchádzania, 
správneho finančného riadenia 
a transparentnosti. Uvedené kritériá by 
mali vychádzať z naliehavosti, závažnosti 

(14) V súlade s pravidlami a praxou 
v rámci predchádzajúceho programu, t. j. 
SRSP, by sa mal zaviesť jednoduchý 
postup predkladania žiadostí o technickú 
podporu. Z tohto dôvodu by žiadosti 
členských štátov mali byť predkladané do 
31. októbra kalendárneho roka. Mali by sa 
stanoviť vhodné kritériá na analýzu 
žiadostí predložených členskými štátmi, 
pričom sa musí rešpektovať všeobecná 
zásada rovnakého zaobchádzania, 
správneho finančného riadenia 
a transparentnosti. Uvedené kritériá musia 
vychádzať z naliehavosti, závažnosti 
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a rozsahu problémov, ako aj z potrieb 
súvisiacich s podporou, ktoré sa zistili 
v oblastiach politiky, kde sa predpokladá 
technická podpora.

a rozsahu problémov, ako aj z potrieb 
súvisiacich s podporou, ktoré sa zistili 
v oblastiach politiky, kde sa predpokladá 
technická podpora.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 158
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Príjemcovia prostriedkov 
z Nástroja technickej podpory musia v 
rámci žiadosti o technickú podporu 
konzultovať s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi, so sociálnymi partnermi a 
zástupcami občianskej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti. Okrem toho môžu 
príslušné výbory Európskeho parlamentu 
pozvať zástupcov Komisie na schôdzu 
daného výboru na diskusiu o opatreniach 
plánovaných a prijatých podľa tohto 
nariadenia.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(16) Na účely zodpovednosti, zaručenia 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
všetky plány spolupráce a podpory 
poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade, 
pričom Komisia by mala vykonávať 
príslušné komunikačné činnosti. Komisia 
na svojom webovom sídle uverejní úplný a 
pravidelne aktualizovaný zoznam 
podporovaných projektov a sumu 
pridelené na každý z nich.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zaistenia demokratickej 
legitimity činnosti Únie by sa s výhradou 
určitých podmienok v oblasti ochrany 
citlivých informácií mali plány spolupráce 
a podpory poskytnúť Európskemu 
parlamentu, národnému parlamentu 
dotknutého členského štátu a Rade, 
pričom Komisia by mala vykonávať 
príslušné komunikačné činnosti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade a tieto 
inštitúcie by ich mali kontrolovať, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Hélène Laporte
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií 
musia plány spolupráce a podpory 
poskytnúť Európskemu parlamentu a Rade, 
pričom Komisia musí vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 165
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(17) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem je potrebné umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 100 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas po získaní 
stanoviska Európskeho parlamentu a so 
zreteľom na dočasný odchylný režim. Na 
tento účel by sa mala obmedzená suma 
z rozpočtu v rámci pracovného programu 
Nástroja technickej podpory vyčleniť na 
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osobitné opatrenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 166
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(17) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem je potrebné umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 80 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu Nástroja 
technickej podpory vyčleniť na osobitné 
opatrenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Mali by sa zaviesť ustanovenia (17) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
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týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej pomoci, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem je potrebné umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 100 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu Nástroja 
technickej pomoci vyčleniť na osobitné 
opatrenia.

týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom delegovaných 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov alebo regionálnych 
a miestnych orgánov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem je potrebné umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 100 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu Nástroja 
technickej podpory vyčleniť na osobitné 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej pomoci, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem je potrebné umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 100 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 

(17) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom delegovaných 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem a realizovaní 
investícií je potrebné umožniť mieru 
spolufinancovania grantov až do výšky 
100 % oprávnených nákladov. S cieľom 
umožniť rýchlu mobilizáciu technickej 
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prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu Nástroja 
technickej pomoci vyčleniť na osobitné 
opatrenia.

podpory v naliehavých prípadoch by sa 
mali zaviesť ustanovenia, ktoré by 
umožňovali prijatie osobitných opatrení na 
obmedzený čas. Na tento účel by sa mala 
obmedzená suma z rozpočtu v rámci 
pracovného programu Nástroja technickej 
podpory vyčleniť na osobitné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(17) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem je potrebné umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 33 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu Nástroja 
technickej podpory vyčleniť na osobitné 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Markus Ferber
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(17) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej podpory, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom delegovaných 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem je potrebné umožniť 
mieru spolufinancovania grantov až do 
výšky 75 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu Nástroja 
technickej podpory vyčleniť na osobitné 
opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17a) Všetky opatrenia financované z 
Nástroja na podporu reforiem a odolnosti 
by mali prispievať k otvorenej digitálnej 
transformácii v tom zmysle, že akýkoľvek 
výsledný softvér alebo hardvér by mal byť 
prístupný širokej verejnosti na overenie a 
štúdium. Tým sa zvýši inovácia a 
transparentnosť. Aby sa zabezpečilo čo 
najefektívnejšie a najtransparentnejšie 
využívanie verejných finančných 
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prostriedkov, všetky výsledky a vedľajšie 
produkty technickej podpory v rámci tohto 
nástroja by mali byť s otvoreným 
prístupom a prístupné verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť efektívne 
a koherentné alokovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie 
a dodržiavanie zásady správneho 
finančného riadenia by akcie v rámci tohto 
nariadenia mali byť v súlade 
s prebiehajúcimi programami Únie 
a dopĺňať ich a súčasne by sa malo 
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 vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

(18) S cieľom zabezpečiť efektívne 
a koherentné alokovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie 
a dodržiavanie zásady správneho 
finančného riadenia by akcie v rámci tohto 
nariadenia mali byť v súlade 
s prebiehajúcimi programami Únie 
a dopĺňať ich a súčasne by sa malo 
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 vrátane 
súvisiacej technickej pomoci. Keďže riziko 
zdvojovania financovania nemožno 
vylúčiť, pretože tento postup sa zavádza so 
zreteľom na naliehavosť, malo by sa 
preverovanie každého prípadu 
uskutočňovať s maximálnou 
obozretnosťou.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť efektívne 
a koherentné alokovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie 
a dodržiavanie zásady správneho 
finančného riadenia by akcie v rámci tohto 
nariadenia mali byť v súlade 
s prebiehajúcimi programami Únie 
a dopĺňať ich a súčasne by sa malo 
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 vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

(18) S cieľom zabezpečiť efektívne 
a koherentné alokovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie 
a dodržiavanie zásady správneho 
finančného riadenia by akcie v rámci tohto 
nariadenia mali byť v súlade 
s prebiehajúcimi programami Únie 
a dopĺňať ich a súčasne by sa malo 
zabrániť duplicitnému financovaniu tých 
istých výdavkov. Komisia a členské štáty 
alebo regionálne a miestne orgány by 
mali najmä vo všetkých fázach procesu 
zaistiť účinnú koordináciu, aby sa 
zabezpečila konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementarita a synergia medzi 
jednotlivými zdrojmi financovania vrátane 
súvisiacej technickej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje 
potreba hodnotiť nástroj zriadený týmto 
nariadením na základe informácií 
zhromaždených pomocou osobitných 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predísť nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by mali podľa potreby zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ na 
hodnotenie účinkov nástroja v praxi.

(19) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje 
potreba hodnotiť nástroj zriadený týmto 
nariadením na základe informácií 
zhromaždených pomocou osobitných 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predísť nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, uľahčiť 
administratívne postupy a presadzovať 
administratívnu spoluprácu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by mali podľa potreby zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ na 
hodnotenie účinkov nástroja v praxi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje 
potreba hodnotiť nástroj zriadený týmto 
nariadením na základe informácií 
zhromaždených pomocou osobitných 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predísť nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by mali podľa potreby zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ na 
hodnotenie účinkov nástroja v praxi.

(19) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje 
potreba hodnotiť nástroj zriadený týmto 
nariadením na základe informácií 
zhromaždených pomocou osobitných 
požiadaviek na monitorovanie, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by mali podľa potreby zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ na 
hodnotenie účinkov nástroja v praxi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje 
potreba hodnotiť nástroj zriadený týmto 
nariadením na základe informácií 
zhromaždených pomocou osobitných 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predísť nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by mali podľa potreby zahŕňať 

(19) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje 
potreba hodnotiť nástroj zriadený týmto 
nariadením na základe informácií 
zhromaždených pomocou osobitných 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predísť nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by mali zahŕňať merateľné 
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merateľné ukazovatele ako základ na 
hodnotenie účinkov nástroja v praxi.

ukazovatele ako základ na hodnotenie 
účinkov nástroja v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je vhodné, aby Komisia podávala 
Európskemu parlamentu a Rade výročnú 
správu o vykonávaní tohto nariadenia. 
V polovici obdobia by sa malo vykonať 
nezávislé hodnotenie zamerané na plnenie 
cieľov nástroja zriadeného týmto 
nariadením, efektívnosť využívania jeho 
zdrojov a jeho pridanú hodnotu. 
Dlhodobým vplyvom nástroja by sa okrem 
toho malo zaoberať nezávislé hodnotenie 
ex post.

(20) Je vhodné, aby Komisia podávala 
Európskemu parlamentu a Rade výročnú 
správu o vykonávaní tohto nariadenia. 
V polovici obdobia by sa malo vykonať 
nezávislé hodnotenie zamerané na plnenie 
cieľov nástroja zriadeného týmto 
nariadením, efektívnosť využívania jeho 
zdrojov a jeho pridanú hodnotu. V prípade 
potreby by sa k hodnotiacej správe 
v polovici obdobia mali priložiť 
legislatívne návrhy na zmenu tohto 
nariadenia. Dlhodobým vplyvom nástroja 
by sa okrem toho malo zaoberať nezávislé 
hodnotenie ex post.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je vhodné, aby Komisia podávala 
Európskemu parlamentu a Rade výročnú 
správu o vykonávaní tohto nariadenia. 
V polovici obdobia by sa malo vykonať 
nezávislé hodnotenie zamerané na plnenie 
cieľov nástroja zriadeného týmto 

(20) Je vhodné, aby Komisia podávala 
Európskemu parlamentu a Rade výročnú 
správu o vykonávaní tohto nariadenia. 
V polovici obdobia by sa malo vykonať 
nezávislé hodnotenie zamerané na plnenie 
cieľov nástroja zriadeného týmto 
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nariadením, efektívnosť využívania jeho 
zdrojov a jeho pridanú hodnotu. 
Dlhodobým vplyvom nástroja by sa okrem 
toho malo zaoberať nezávislé hodnotenie 
ex post.

nariadením, efektívnosť využívania jeho 
zdrojov a jeho pridanú hodnotu. 
Dlhodobým vplyvom nástroja sa musí 
zaoberať nezávislé hodnotenie ex post, 
ktorého výsledky sa musia oznámiť 
Európskemu parlamentu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 179
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20a) S cieľom dosiahnuť lepšie 
hodnotenie nástroja by vnútroštátne 
orgány mali vždy, keď členský štát 
požiada o technickú podporu, zverejniť 
hodnotenie ex post týkajúce sa žiadosti, ak 
časti tohto zverejnenia neohrozia verejné 
záujmy členského štátu. Tým sa nielen 
umožní lepšie hodnotenie, ale zabezpečí 
sa aj lepšia spolupráca medzi Komisiou a 
vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 
programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Na toto nariadenie 
sa vzťahujú horizontálne rozpočtové 

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 
programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Na toto nariadenie 
sa vzťahujú horizontálne rozpočtové 
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pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament 
a Rada na základe článku 322 ZFEÚ. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto 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 správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament 
a Rada na základe článku 322 ZFEÚ. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií.

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 181
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 
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programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Na toto nariadenie 
sa vzťahujú horizontálne rozpočtové 
pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament 
a Rada na základe článku 322 ZFEÚ. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto 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 správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Na toto nariadenie 
sa vzťahujú horizontálne rozpočtové 
pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament 
a Rada na základe článku 322 ZFEÚ. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií.

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21



PE657.172v01-00 74/183 AM\1212336SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 
programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Na toto nariadenie 
sa vzťahujú horizontálne rozpočtové 
pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament 
a Rada na základe článku 322 ZFEÚ. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto 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 správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 
programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Na toto nariadenie 
sa vzťahujú horizontálne rozpočtové 
pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament 
a Rada na základe článku 322 ZFEÚ. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) YYY/XX [mechanizmus 
právneho štátu vo VFR], keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 183
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 
programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá, ktoré prijali Európsky 
parlament a Rada na základe článku 322 
ZFEÚ. Uvedené pravidlá sú stanovené 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto 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 správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 
programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mala na Komisiu preniesť právomoc 
prijímať delegované akty. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá, ktoré prijali Európsky 
parlament a Rada na základe článku 322 
ZFEÚ. Uvedené pravidlá sú stanovené 
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto 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 správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

_________________ _________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
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a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Keďže cieľ tohto nariadenia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale možno ho 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.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Keďže cieľ tohto nariadenia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale možno ho 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.

(23) Aj cieľ tohto nariadenia musí 
prejsť testom subsidiarity požadovaným v 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec údajne nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stanovujú sa v ňom ciele nástroja, rozpočet 
na obdobie 2021 až 2027, formy 
financovania z prostriedkov Únie 
a pravidlá poskytovania týchto finančných 
prostriedkov.

Stanovujú sa v ňom všeobecné a špecifické 
ciele nástroja, rozpočet na obdobie 2021 až 
2027, formy financovania z prostriedkov 
Únie a pravidlá poskytovania týchto 
finančných prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tento program nepodlieha pravidlám 
stanoveným v rámci Paktu stability a 
rastu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 188
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať inštitucionálne 

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať inštitucionálne, administratívne, 
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a administratívne reformy a reformy 
udržujúce rast a zvyšujúce odolnosť;

udržateľné, sociálne inkluzívne reformy a 
investície a reformy a investície udržujúce 
rast a zvyšujúce odolnosť, a posilňovať 
sociálny dialóg;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať inštitucionálne 
a administratívne reformy a reformy 
udržujúce rast a zvyšujúce odolnosť;

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať inštitucionálne 
a administratívne reformy udržujúce rast 
a sociálne a environmentálne udržateľné 
reformy zvyšujúce odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať inštitucionálne 
a administratívne reformy a reformy 
udržujúce rast a zvyšujúce odolnosť;

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať reformy a investície, ktoré 
podporujú spravodlivý, inkluzívny a 
udržateľný sociálny a hospodársky rast, 
konvergenciu a odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať inštitucionálne 
a administratívne reformy a reformy 
udržujúce rast a zvyšujúce odolnosť;

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom alebo 
regionálnym a miestnym 
administratívnym jednotkám vykonávať 
inštitucionálne a administratívne reformy, 
ktoré zlepšujú udržateľnosť a odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať inštitucionálne 
a administratívne reformy a reformy 
udržujúce rast a zvyšujúce odolnosť;

1. „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať inštitucionálne, administratívne 
a štrukturálne reformy a reformy 
udržujúce rast a zvyšujúce odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „udržateľné reformy“ sú 
opatrenia, ktoré:
i) trvalým a udržateľným spôsobom menia 
štruktúru hospodárstva, inštitucionálny a 
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regulačný rámec, v ktorom spoločnosti 
fungujú, a schopnosť verejných služieb, 
najmä škôl a inštitúcií starostlivosti o deti, 
ako aj služieb zdravotnej starostlivosti, 
verejnej správy a občianskej spoločnosti, 
prispôsobiť sa zmenám vrátane zlepšenia 
ich odolnosti voči krízam;
ii) posilňujú súdržnosť, konvergenciu a 
znižujú regionálne rozdiely v súlade s 
článkom 174; a
iii) sú v súlade s cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, najmä s piatym 
cieľom týkajúcim sa rodovej rovnosti, 
Parížskou dohodou a Európskym pilierom 
sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „reformy“ sú reformy, ktoré:
i) sú spojené s plnením cieľov zmluvy; 
alebo
ii) sa zameriavajú na riešenie 
hospodárskych, sociálnych, 
environmentálnych a zdravotných výziev s 
cieľom posilniť konvergenciu a 
súdržnosť a znížiť regionálne rozdiely; 
alebo
iii) podporujú spravodlivý, inkluzívny a 
udržateľný rast v súlade s európskou 
zelenou dohodou, Parížskou dohodou, 
zásadou „nespôsobovať významné 
škody“, cieľmi udržateľného rozvoja a 
Európskym pilierom sociálnych práv.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Únie podporovaním úsilia 
členských štátov pri zavádzaní reforiem 
potrebných na dosiahnutie ekonomickej 
a sociálnej obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem a stimulovať 
investície, ktoré podporia udržateľnú a 
spravodlivú ekonomickú, sociálnu a 
rodovo vyváženú obnovu po pandémii 
COVID-19 potrebnú na dosiahnutie 
odolnosti a vzostupnej hospodárskej 
a sociálnej konvergencie, na účinné 
riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
prijatých v kontexte európskeho semestra 
a na podporu členských štátov v úsilí 
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posilňovať ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor, a na 
vykonávanie cieľov politík v súlade so 
záväzkami Únie a členských štátov 
prijatými v kontexte Parížskej dohody, 
najmä cieľa dosiahnuť ciele Únie na rok 
2030 v oblasti klímy a energetiky a 
klimatickú neutralitu do roku 2050, v 
kontexte cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja a 
v kontexte Európskeho piliera sociálnych 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem a presadzovaní 
potrebných verejných investícií na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti, vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie a 
znižovania chudoby a nerovnosti 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor. 
O technickú podporu žiadajú členské štáty 
a nie je záväzná. Ciele politík musia byť v 
súlade s novou Európskou zelenou 
dohodou, cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a Európskym 
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pilierom sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
a regionálny rozvoj Únie podporovaním 
úsilia členských štátov pri zavádzaní 
reforiem a realizovaní investícií 
potrebných na dosiahnutie ekonomickej 
a sociálnej obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
spravodlivým a inkluzívnym spôsobom, 
podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor, a 
prispievať k vykonávaniu základných 
priorít a cieľov Únie ako Európska zelená 
dohoda, Parížska dohoda, zásada 
„nespôsobovať významnú škodu“, ciele 
udržateľného rozvoja, Európsky pilier 
sociálnych práv, digitálna transformácia a 
inovácia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem a realizovaní 
investícií potrebných na dosiahnutie 
spravodlivej ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie, 
podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor, a 
prispievať k plneniu záväzkov Únie a 
členských štátov v kontexte Európskej 
zelenej dohody, Parížskej dohody, cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti a Európskeho 
piliera sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských 
štátov pri zavádzaní reforiem potrebných 
na dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
v členských štátoch pri zavádzaní reforiem 
potrebných na dosiahnutie ekonomickej 
a sociálnej obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a posilniť ich administratívne kapacity.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Únie podporovaním úsilia 
členských štátov pri zavádzaní reforiem 
potrebných na dosiahnutie ekonomickej 
a sociálnej obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je podporiť 
úsilie členských štátov pri zavádzaní 
reforiem potrebných na dosiahnutie 
ekonomickej a sociálnej obnovy, odolnosti 
a vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie, a to pri plnom rešpektovaní 
národnej zvrchovanosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Únie podporovaním úsilia 
členských štátov pri zavádzaní reforiem 
potrebných na dosiahnutie ekonomickej 
a sociálnej obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 

Všeobecným cieľom nástroja je podporiť 
členské štáty pri implementácii reforiem 
na dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
posilnením ich administratívnych kapacít 
na vykonávanie všetkých opatrení 
prijatých na vnútroštátnej úrovni na 
podporu obnovy.
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správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, konkurencieschopnosti, odolnosti 
a vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie a podporiť členské štáty 
v úsilí posilňovať ich administratívne 
kapacity a právny rámec na vykonávanie 
práva Únie vo vzťahu k problémom, 
ktorým čelia inštitúcie, správa vecí 
verejných, verejná správa a hospodársky 
a sociálny sektor.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 204
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní na mieru prispôsobených 
reforiem potrebných na dosiahnutie 
ekonomickej a sociálnej obnovy, odolnosti 
a vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
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a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

konvergencie a podporiť členské štáty 
v úsilí posilňovať ich administratívne 
kapacity na vykonávanie práva Únie vo 
vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
vrátane vstupu tých členských štátov, 
ktoré sa k tomu zaviazali, do eurozóny 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
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Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných a verejná správa, a 
to aj na regionálnej a miestnej úrovni, 
ako aj hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich inštitucionálne a administratívne 
kapacity na vykonávanie práva Únie vo 
vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie a 
konkurencieschopnosti a podporiť členské 
štáty v úsilí posilňovať ich administratívne 
kapacity na vykonávanie práva Únie vo 
vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je:
a) chrániť a podporovať hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť Únie po 
mimoriadnom symetrickom 
hospodárskom otrase, ktorý v Únii 
zažívame v dôsledku vypuknutia pandémie 
COVID-19, a to tým, že sa všetkým 
regiónom a členským štátom umožní 
podporovať udržateľnú obnovu a 
stimulovať a podporovať regióny a 
členské štáty pri zlepšovaní ich 
hospodárskej, sociálnej a administratívnej 
pripravenosti na krízu a odolnosti voči 
budúcim otrasom;
b) podporovať úsilie členských štátov o 
zlepšenie ich administratívnych kapacít 
na všetkých úrovniach správy v oblasti 
vykonávania práva a cieľov politík Únie v 
súlade so záväzkami Únie a členských 
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štátov v kontexte Parížskej dohody, cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;
c) prispievať k riešeniu výziev 
štrukturálnej povahy spojených s 
vnútroštátnymi reformami zameranými na 
zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev a na podporu odolných 
hospodárskych, sociálnych a 
inštitucionálnych štruktúr v členských 
štátoch, a tým prispievať k udržateľnému 
hospodárskemu rozvoju, pri ktorom sa 
zohľadňuje rodové hľadisko, súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivite, 
vytváraniu pracovných miest, rodovej 
rovnosti, sociálnemu začleneniu a 
udržateľnej reálnej konvergencii; a
d) prispievať k posilňovaniu 
administratívnych a inštitucionálnych 
kapacít členských štátov (tam, kde je to 
vhodné, aj na regionálnej úrovni) vo 
vzťahu k výzvam, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa, 
školy a inštitúcie starostlivosti o deti, 
systém verejného zdravotníctva a 
hospodársky a sociálny sektor; a
e) prispievať k hospodárskej, sociálnej, 
environmentálnej a administratívnej 
odolnosti členských štátov voči rozsiahlym 
otrasom na úrovni Únie alebo na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mal by zahŕňať zmenu orientácie 
európskeho semestra, ako je uvedená v 
oznámení Komisie zo 17. decembra 2019. 
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V tomto oznámení sa vyzýva, aby sa 
„kládol väčší dôraz na politiky v oblasti 
klímy a životného prostredia, s cieľom 
posilniť európsky semester ako úplný 
nástroj hospodárskej politiky a politiky 
zamestnanosti“.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 211
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na podporu 
vnútroštátnych a prípadne regionálnych a 
miestnych orgánov pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať, implementovať 
a monitorovať reformy, napríklad pri 
príprave, implementácii, preskúmaní a 
zlepšovaní národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti v súlade s nariadením 
(EÚ) č. YYY/XX. Dosiahne sa to okrem 
iného prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík, širokej účasti zainteresovaných 
strán a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov. Tieto špecifické 
ciele sa budú plniť v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
členským štátom a ich príslušným 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy a investície, a to 
aj prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi a príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík, 
najmä digitálnych prístupov a prístupov v 
oblasti elektronickej verejnej správy, 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
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Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, pričom sa bude 
rešpektovať zásada subsidiarity, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, najmä výmeny odborníkov, 
vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi a ich národnými 
parlamentmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy a presadzovať 
verejné investície, a to aj prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov, vhodných 
procesov a metodík a účinnejšieho 
a efektívnejšieho riadenia ľudských 
zdrojov. Tieto špecifické ciele sa budú 
plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifický cieľ poskytovať členským 
štátom granty, ktoré by sa mali používať 
na podporu kapacít ich vnútroštátnej 
verejnej správy navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom prípadnej výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov. Tieto špecifické 
ciele sa budú plniť v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Z nástroja nemožno priamo ani nepriamo 
zabezpečovať ukončovanie prevádzky ani 
výstavbu jadrových elektrární, investície 
spojené s produkciou, spracúvaním, 
distribúciou, skladovaním alebo 
spaľovaním fosílnych palív ani investície 
do letiskovej infraštruktúry s výnimkou 
letiskovej infraštruktúry pre 
najvzdialenejšie regióny.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä 
s jednou alebo viacerými z týchto oblastí:

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich s 
konvergenciou, so zlepšovaním 
hospodárskej, sociálnej a administratívnej 
odolnosti, udržateľným rozvojom, so 
súdržnosťou, s rodovou rovnosťou, so 
starostlivosťou o deti, zdravotnou 
starostlivosťou, starostlivosťou o starších 
ľudí, so vzdelávaním, s výskumom 
a inováciami, inteligentným, spravodlivým, 
udržateľným a inkluzívnym rastom, 
s pracovnými miestami a investíciami, 
s osobitným dôrazom na opatrenia, ktoré 
podporujú zelenú a otvorenú digitálnu 
transformáciu, napríklad jednej alebo 
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viacerých z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich s 
konvergenciou smerom nahor, so 
súdržnosťou, s odolnosťou, so sociálnou 
spravodlivosťou a začleňovaním, 
s konkurencieschopnosťou, so 
vzdelávaním, s verejnou zdravotnou 
starostlivosťou, so sociálnou 
infraštruktúrou, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s kvalitnými pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
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spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä 
s jednou alebo viacerými z týchto oblastí:

spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a kapitálovými investíciami, a najmä 
s jednou alebo viacerými z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä 
s jednou alebo viacerými z týchto oblastí:

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, ako aj boj proti 
chudobe a nerovnosti, so zameraním 
na jednu alebo viaceré z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
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spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu sociálne 
uvedomelým spôsobom, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s kvalitnými pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 

a) daňové podvody a úniky;
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daňové podvody a úniky, správa príjmov 
a colná únia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody a úniky, správa príjmov 
a colná únia;

a) moderné a účinné administratívne 
štruktúry a systémy riadenia informácií 
pre riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, najmä rodové 
rozpočtovanie, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavkovú 
a daňovú politiku, dodržiavanie daňových 
predpisov, boj proti agresívnemu 
daňovému plánovaniu, daňovým 
podvodom a únikom, správa príjmov 
a colná únia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody a úniky, správa príjmov 
a colná únia;

a) riadenie verejných financií a aktív, 
nezávislá kontrola fiškálnych a 
rozpočtových politík, rozpočtový proces, 
makrofiškálny rámec, riadenie dlhu 
a likvidity, výdavková a daňová politika, 
najmä daňová reforma smerujúca k 
menej narúšajúcim príjmom, dodržiavanie 
daňových predpisov, agresívne daňové 
plánovanie, daňové podvody a úniky, 
správa príjmov a colná únia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody a úniky, správa príjmov 
a colná únia;

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makroekonomický 
rámec, riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové úniky, daňové podvody a úniky, 
správa príjmov a výdavkov a colná únia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody a úniky, správa príjmov 
a colná únia;

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody, daňové úniky a 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam, 
správa príjmov a colná únia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
José Gusmão
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody a úniky, správa príjmov 
a colná únia;

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, boj proti agresívnemu 
daňovému plánovaniu, daňovým 
podvodom a únikom, správa príjmov 
a colná únia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody a úniky, správa príjmov 
a colná únia;

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody a úniky, právny systém, 
správa príjmov a colná únia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
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a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody a úniky, správa príjmov 
a colná únia;

a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody, vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam a daňové úniky, správa 
príjmov a colná únia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, agresívne daňové plánovanie, 
daňové podvody a úniky, správa príjmov 
a colná únia;

a) riadenie verejných financií a aktív, 
rozpočtový proces, zníženie nadmernej 
závislosti od dlhov, makrofiškálny rámec, 
riadenie dlhu a likvidity, výdavková 
a daňová politika, dodržiavanie daňových 
predpisov, daňové podvody a úniky, správa 
príjmov a colná únia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
pravidiel, účinný právny štát, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii a praniu špinavých 
peňazí;

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a digitalizácia verejnej 
správy vrátane zabezpečených digitálnych 
komunikačných systémov vrátane 
videokonferencií, a to na podporu 
elektronickej verejnej správy vrátane 
digitalizácie verejnej správy a prípadne 
prostredníctvom ozrejmenia alebo 
zjednodušenia pravidiel, účinný právny 
štát, reforma súdnictva, dobre vybavené 
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orgány na ochranu hospodárskej súťaže a 
antimonopolné orgány a posilnenie boja 
proti podvodom, korupcii a praniu 
špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
pravidiel, účinný právny štát, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii a praniu špinavých 
peňazí;

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
postupov a presadzovania 
administratívnej spolupráce, účinný 
právny štát, reforma súdnictva a posilnenie 
boja proti podvodom, korupcii a praniu 
špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
pravidiel, účinný právny štát, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii a praniu špinavých 
peňazí;

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
pravidiel, účinný právny štát, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii a praniu špinavých 
peňazí, ako aj posilnenie finančného 
dohľadu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
pravidiel, účinný právny štát, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii a praniu špinavých 
peňazí;

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
pravidiel, účinný právny štát, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii, praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, zníženie byrokratickej 
záťaže, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví, opätovné 
spustenie cestovného ruchu a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií, digitalizácia a 
zníženie byrokratickej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
premiestňovanie podnikov v Európe, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, verejné investície, verejná 
účasť v podnikoch, privatizačné procesy, 
obchod a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 243
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Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, politika v oblasti verejných 
investícií, súkromné investície, verejná 
účasť v podnikoch, privatizačné procesy, 
obchod a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, 
reindustrializácia, rozvoj súkromného 
sektora, trhy s tovarom a službami, 
investície, verejná účasť v podnikoch, 
privatizačné procesy, obchod a priame 
zahraničné investície, hospodárska súťaž 
a verejné obstarávanie, udržateľný rozvoj 
odvetví a podpora výskumu a inovácií 
a digitalizácia;

c) udržateľné konkurenčné 
podnikateľské prostredie vrátane malých 
a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, odstraňovanie 
prekážok brániacich vstupu na trhy 
s tovarom a službami, presadzovanie 
udržateľných investícií, verejná účasť 
v podnikoch, obchod, hospodárska súťaž, 
zvýšenie efektívnosti a transparentnosti 
verejného obstarávania, udržateľný rozvoj 
odvetví a podpora výskumu a inovácií 
a digitalizácia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 245
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, verejné a súkromné investície 
vrátane verejnej účasti v podnikoch, 
obchod a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie, najmä 
pre malé a stredné podniky a podniky 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, privatizačné procesy 
v relevantných odvetviach, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej 
nerovnosti; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania kvalitných 
pracovných miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a príjmovej nerovnosti; rodová 
rovnosť; boj proti rasizmu a všetkým 
formám diskriminácie; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
sociálna verejná infraštruktúra; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia, 
zdravotnej starostlivosti a starostlivosti 
vrátane politiky v oblasti bývania; ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
primerané sociálne zabezpečenie 
a sociálne systémy; prístupné a dostupné 
systémy verejného zdravia a zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
zvýšená účasť nedostatočne zastúpených 
skupín na trhu práce; politiky trhu práce 
vrátane sociálneho dialógu v záujme 
vytvárania pracovných miest; zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikácia, najmä 
v oblasti digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
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sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; propagovanie 
aktívneho starnutia, ako aj politika 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, civilná ochrana, azylová, 
migračná politika a politika v oblasti 
hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a i príjmovej nerovnosti; rodová 
rovnosť; podpora sociálneho začlenenia; 
primerané a inkluzívne sociálne 
zabezpečenie a systémy sociálneho 
zabezpečenia; prístupné a dostupné 
systémy verejného zdravia a zdravotnej 
starostlivosti; ako aj politika súdržnosti, 
azylová, migračná politika a politika 
v oblasti hraníc;

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania kvalitných 
pracovných miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; dostupná a 
kvalitná starostlivosť o deti, dostupná 
starostlivosť o starších ľudí a o osoby so 
zdravotným postihnutím, ako aj politika 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej 
nerovnosti; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; ako aj 

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
inkluzívne politiky trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu v záujme vytvárania 
vysokokvalitných pracovných miest; 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia, 
najmä v oblasti digitálnych zručností, 
mediálna gramotnosť, aktívne občianstvo; 
boj proti chudobe a príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; starostlivosť o 



AM\1212336SK.docx 113/183 PE657.172v01-00

SK

politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

deti; bývanie; sociálna infraštruktúra; ako 
aj politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika, politika v oblasti hraníc 
a integrácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej 
nerovnosti; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania kvalitných a 
stabilných pracovných miest; zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikácia, najmä 
v oblasti digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe, príjmovej nerovnosti a neistote; 
presadzovanie rodovej rovnosti; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 

d) vzdelávanie a odborná príprava 
vrátane odborného vzdelávania; politiky 
trhu práce vrátane sociálneho dialógu 
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miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

v záujme vytvárania pracovných miest; 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia, 
najmä v oblasti digitálnych zručností, 
mediálna gramotnosť, aktívne občianstvo; 
boj proti chudobe a nadmernej príjmovej 
nerovnosti; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

Or. en

Odôvodnenie

Systémy odborného vzdelávania majú dobré výsledky v oblasti výučby zručností, ktoré sú 
relevantné pre trh práce, čím znižujú nezamestnanosť (mladých ľudí).

Pozmeňujúci návrh 256
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej 
nerovnosti; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe, nadmernej príjmovej nerovnosti a 
diskriminácii; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia pre všetkých a zdravotnej 
starostlivosti; ako aj politika súdržnosti, 
azylová, migračná politika a politika 
v oblasti hraníc;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) politiky trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu v záujme vytvárania 
pracovných miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

d) politiky trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu v záujme vytvárania 
pracovných miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej a sociálnej starostlivosti; ako 
aj politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 

e) zmierňovanie zmeny klímy, 
politiky zamerané na implementáciu 
zelenej a otvorenej digitálnej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
riešenia s otvoreným softvérom a 
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opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

otvoreným hardvérom, ochrana osobných 
údajov, environmentálny pilier 
udržateľného rozvoja a ochrana životného 
prostredia, opatrenia v oblasti klímy, 
udržateľná mobilita, podpora obehového 
hospodárstva, energetická efektívnosť 
a efektívne využívanie zdrojov, 
obnoviteľné zdroje energie, dosiahnutie 
energetickej diverzifikácie a zaistenie 
energetickej bezpečnosti, ako aj politiky 
v oblasti poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych a odľahlých oblastí a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej transformácie, 
riešenia pre elektronickú verejnú správu, 
elektronické obstarávanie, konektivita, 
prístup k dátam a ich správa, ochrana 
životného prostredia, mobilita, podpora 
obehového hospodárstva, energetickej 
efektívnosti a efektívneho využívania 
zdrojov, udržateľné zdroje energie, 
dosiahnutie energetickej diverzifikácie a 
zaistenie energetickej bezpečnosti, ako aj 
politiky v oblasti poľnohospodárstva, 
ochrany pôdy a biodiverzity, rybárstva 
a udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 260
Alfred Sant

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita a 
spojenia vrátane verejnej dopravy, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti a sebestačnosti, ako aj politiky 
v oblasti poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych, odľahlých a 
ostrovných oblastí a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 

e) politiky zamerané na 
implementáciu spravodlivej digitálnej 
a zelenej transformácie, zmierňovanie 
zmeny klímy, udržateľné a obehové 
hospodárstvo, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
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environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
ochrana údajov, elektronické vzdelávanie, 
uplatňovanie riešení využívajúcich umelú 
inteligenciu, environmentálny pilier 
udržateľného rozvoja a ochrana životného 
prostredia, opatrenia v oblasti klímy, 
mobilita, podpora obehového 
hospodárstva, energetická efektívnosť 
a efektívne využívanie zdrojov, 
obnoviteľné zdroje energie, dosiahnutie 
energetickej diverzifikácie a zaistenie 
energetickej bezpečnosti, ako aj politiky 
v oblasti poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

Or. en



AM\1212336SK.docx 119/183 PE657.172v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 263
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, boj proti energetickej 
chudobe, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych a odľahlých oblastí a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) politiky finančného sektora 
vrátane: podpory finančnej gramotnosti, 
finančnej stability, prístupu k financovaniu 
a poskytovania úverov reálnej ekonomike; 
a získavanie, poskytovanie 

f) politiky finančného sektora, najmä 
podpora finančnej stability 
prostredníctvom zlepšeného a 
harmonizovaného dohľadu, ako aj 
politiky na zlepšenie prístupu k 
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a monitorovanie kvality údajov a štatistík. financovaniu, poskytovania úverov reálnej 
ekonomike a finančného a všeobecného 
ekonomického vzdelávania; a získavanie, 
poskytovanie a monitorovanie kvality 
údajov a štatistík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) politiky finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti, finančnej 
stability, prístupu k financovaniu 
a poskytovania úverov reálnej ekonomike; 
a získavanie, poskytovanie 
a monitorovanie kvality údajov a štatistík.

f) politiky finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti, finančnej 
stability, prístupu k financovaniu a 
znižovania nadmernej závislosti od 
dlhového financovania hospodárstva; 
a získavanie, poskytovanie 
a monitorovanie kvality údajov a štatistík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) politiky finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti, finančnej 
stability, prístupu k financovaniu 
a poskytovania úverov reálnej ekonomike; 
a získavanie, poskytovanie 
a monitorovanie kvality údajov a štatistík.

f) politiky finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti, finančnej 
stability, prístupu k financovaniu 
a poskytovania úverov reálnej ekonomike s 
osobitným dôrazom na MSP; a získavanie, 
poskytovanie a monitorovanie kvality 
údajov a štatistík.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 267
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) politiky finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti, finančnej 
stability, prístupu k financovaniu 
a poskytovania úverov reálnej ekonomike; 
a získavanie, poskytovanie 
a monitorovanie kvality údajov a štatistík.

f) politiky finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti, finančnej 
stability a finančnej regulácie, prístupu 
k financovaniu a poskytovania úverov 
reálnej ekonomike; a získavanie, 
poskytovanie a monitorovanie kvality 
údajov a štatistík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) politiky v odvetví infraštruktúry 
vrátane navrhovania, prípravy a realizácie 
projektov v oblasti výstavby 
infraštruktúry, ako sú diaľnice, železnice, 
mosty, hospodárenie s vodou a nakladanie 
s odpadovými vodami, telekomunikačné 
siete, výroba energie, výroba a prenos 
energie, odvoz a skladovanie 
nebezpečného odpadu a zásobovanie 
vodou a vodné zdroje, ako aj podpora 
poskytovania poradenstva pre právne 
reformy potrebné na zabezpečenie 
včasného vykonávania projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
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Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) miestna technická podpora pre 
predkladateľov projektov a inovácie a pre 
projektové inkubátory s cieľom pomôcť 
projektom získať financovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) politiky, ktoré sú relevantné pre 
prípravu na vstup do eurozóny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fb) politiky v oblasti zdravotnej 
starostlivosti vrátane reforiem na 
zabezpečenie lepšej odolnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti, právnych 
reforiem na zabezpečenie 
spravodlivejšieho prístupu k zdravotnej 
starostlivosti, ako aj podpory pri 
navrhovaní, príprave a realizácii 
nemocníc.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 864 406 000 EUR v bežných 
cenách.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 864 406 000 EUR v bežných 
cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 2 000 000 000 EUR v 
bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 864 406 000 EUR v bežných 

1. Finančné krytie na implementáciu 
tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 500 000 000 EUR v bežných 
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cenách. cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 864 406 000 EUR v bežných 
cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
tohto nástroja na obdobie 2021 až 2027 sa 
stanovuje na 1 000 000 000 EUR v 
bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Z finančného krytia nástroja sa 
môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
nástroja a dosahovanie jeho cieľov, najmä 
štúdie, stretnutia odborníkov, informačné 
a komunikačné činnosti vrátane 
inštitucionálnej komunikácie 
o politických prioritách Únie, pokiaľ 
súvisia s cieľmi tohto nariadenia, výdavky 
spojené s IT sieťami zameranými na 
spracovanie a výmenu informácií vrátane 
nástrojov informačných technológií na 
úrovni inštitúcií a všetky ďalšie výdavky 
na technickú a administratívnu pomoc, 
ktoré Komisia vynakladá na riadenie 
nástroja. Výdavky môžu takisto pokrývať 

2. Z finančného krytia nástroja sa 
môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
nástroja a dosahovanie jeho cieľov, pokiaľ 
súvisia s cieľmi tohto nariadenia, výdavky 
spojené s IT sieťami zameranými na 
spracovanie a výmenu informácií vrátane 
nástrojov informačných technológií na 
úrovni inštitúcií a všetky ďalšie výdavky 
na technickú a administratívnu pomoc, 
ktoré Komisia vynakladá na riadenie 
nástroja. Výdavky musia takisto pokrývať 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
napríklad kontrola kvality a monitorovanie 
projektov technickej podpory na mieste 
a náklady na partnerské poradenstvo 
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náklady na iné podporné činnosti, ako je 
napríklad kontrola kvality a monitorovanie 
projektov technickej podpory na mieste 
a náklady na partnerské poradenstvo 
a expertov na posúdenie a implementáciu 
štrukturálnych reforiem.

a expertov na posúdenie a implementáciu 
štrukturálnych reforiem.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 277
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Z finančného krytia nástroja sa 
môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
nástroja a dosahovanie jeho cieľov, najmä 
štúdie, stretnutia odborníkov, informačné 
a komunikačné činnosti, výdavky spojené 
s IT sieťami zameranými na spracovanie 
a výmenu informácií vrátane nástrojov 
informačných technológií na úrovni 
inštitúcií a všetky ďalšie výdavky na 
technickú a administratívnu pomoc, ktoré 
Komisia vynakladá na riadenie nástroja. 
Výdavky môžu takisto pokrývať náklady 
na iné podporné činnosti, ako je napríklad 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
technickej podpory na mieste a náklady na 
partnerské poradenstvo a expertov na 
posúdenie a implementáciu štrukturálnych 
reforiem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
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Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Z finančného krytia nástroja sa 
môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 

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

kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
nástroja a dosahovanie jeho cieľov, najmä 
štúdie, stretnutia zainteresovaných strán a 
odborníkov, informačné a komunikačné 
činnosti vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
vrátane nástrojov informačných technológií 
na úrovni inštitúcií a všetky ďalšie 
výdavky na technickú a administratívnu 
pomoc, ktoré Komisia vynakladá na 
riadenie nástroja. Výdavky môžu takisto 
pokrývať náklady na iné podporné činnosti, 
ako je napríklad kontrola kvality 
a monitorovanie projektov technickej 
podpory na mieste a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na posúdenie 
a implementáciu štrukturálnych reforiem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na obdobie 20 mesiacov odo dňa 
začatia uplatňovania tohto nariadenia dá 
Komisia k dispozícii na pridelenie 50 % 
celkového finančného krytia uvedeného v 
odseku 1. Každý členský štát môže 
navrhnúť, aby mu bola pridelená suma až 
do plnej výšky finančného príspevku 
uvedeného v odseku 1 v záujme plnenia 
cieľov stanovených v článkoch 3 a 4 tohto 
nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 281
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Na obdobie začínajúce po 
skončení obdobia uvedeného v 
predchádzajúcom odseku dá Komisia k 
dispozícii zvyšných 50 % celkového 
finančného krytia uvedeného v odseku 1 a 
sumu, ktorá ešte nebola alokovaná.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zdroje, ktoré sú členským štátom 
alokované v rámci zdieľaného riadenia, 
možno na ich žiadosť presunúť do 
nástroja. Komisia používa tieto zdroje 
priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách 
alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 
uvedeného článku. Tieto zdroje sa použijú 
v prospech dotknutého členského štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. Zdroje, ktoré sú členským štátom 
alokované v rámci zdieľaného riadenia, 
možno na ich žiadosť presunúť do 
nástroja. Komisia používa tieto zdroje 
priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách 
alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 
uvedeného článku. Tieto zdroje sa použijú 
v prospech dotknutého členského štátu.

3. Výška prostriedkov presunutých do 
nástroja nepresiahne 2 % celkovej sumy 
alokovanej členskému štátu v rámci 
zdieľaného riadenia v období rokov 2021 
– 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zdroje, ktoré sú členským štátom 
alokované v rámci zdieľaného riadenia, 
možno na ich žiadosť presunúť do nástroja. 
Komisia používa tieto zdroje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 
uvedeného článku. Tieto zdroje sa použijú 
v prospech dotknutého členského štátu.

3. Zdroje, ktoré sú členským štátom 
alokované v rámci zdieľaného riadenia, 
možno na ich žiadosť presunúť do nástroja. 
Komisia používa tieto zdroje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 
uvedeného článku. Tieto zdroje sa použijú 
len v prospech dotknutého členského štátu, 
a to aj na regionálnej a miestnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) odborné znalosti súvisiace 
s politickým poradenstvom, zmenou 
politiky, formuláciou stratégií a plánov 

a) odborné znalosti súvisiace 
s politickým poradenstvom, zmenou 
politiky, formuláciou stratégií a plánov 
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realizácie reforiem, ako aj s legislatívnymi, 
inštitucionálnymi, štrukturálnymi 
a administratívnymi reformami;

realizácie reforiem a investícií, ako aj 
s legislatívnymi, inštitucionálnymi, 
štrukturálnymi a administratívnymi 
reformami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) audit a administratívna podpora 
alebo podpora v oblasti trestného 
vyšetrovania s cieľom posilniť boj proti 
podvodom, korupcii a praniu špinavých 
peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) krátkodobé alebo dlhodobé 
poskytovanie expertov, vrátane expertov na 
mieste, na vykonávanie úloh v konkrétnych 
oblastiach alebo na vykonávanie 
operačných činností, v prípade potreby 
s tlmočením, prekladom a podporou 
spolupráce, administratívnou pomocou 
a podporou prostredníctvom poskytnutia 
infraštruktúry a zariadení;

b) krátkodobé alebo dlhodobé 
poskytovanie expertov s trvalým pobytom 
a zamestnaním v niektorom z členských 
štátov EÚ vrátane expertov na mieste na 
vykonávanie úloh v konkrétnych oblastiach 
alebo na vykonávanie operačných činností, 
v prípade potreby s tlmočením, prekladom 
a podporou spolupráce, administratívnou 
pomocou a podporou prostredníctvom 
poskytnutia infraštruktúry a zariadení;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 288
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) krátkodobé alebo dlhodobé 
poskytovanie expertov, vrátane expertov na 
mieste, na vykonávanie úloh v konkrétnych 
oblastiach alebo na vykonávanie 
operačných činností, v prípade potreby 
s tlmočením, prekladom a podporou 
spolupráce, administratívnou pomocou 
a podporou prostredníctvom poskytnutia 
infraštruktúry a zariadení;

b) krátkodobé alebo dlhodobé 
poskytovanie expertov potvrdených 
Európskym parlamentom, vrátane 
expertov na mieste, na vykonávanie úloh 
v konkrétnych oblastiach alebo na 
vykonávanie operačných činností, 
v prípade potreby s tlmočením, prekladom 
a podporou spolupráce, administratívnou 
pomocou a podporou prostredníctvom 
poskytnutia infraštruktúry a zariadení;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 289
Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít a súvisiace podporné akcie na 
všetkých úrovniach správy, ktoré tiež 
podľa potreby prispievajú k posilňovaniu 
občianskej spoločnosti vrátane sociálnych 
partnerov, najmä:

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít a súvisiace podporné akcie na 
všetkých úrovniach správy, ktoré tiež 
prispievajú k posilňovaniu občianskej 
spoločnosti vrátane sociálnych partnerov, a 
to pod podmienkou silnej motivácie pre 
pridanú hodnotu účelu nástroja a 
zverejnenia všetkých informácií 
týkajúcich sa organizácie týchto činností a 
nákladov na ne s cieľom zabezpečiť 
transparentnosť a zodpovednosť, najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
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José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít a súvisiace podporné akcie na 
všetkých úrovniach správy, ktoré tiež 
podľa potreby prispievajú k posilňovaniu 
občianskej spoločnosti vrátane sociálnych 
partnerov, najmä:

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít a súvisiace podporné akcie na 
všetkých úrovniach správy, ktoré tiež 
prispievajú k posilňovaniu občianskej 
spoločnosti vrátane sociálnych partnerov, 
a to aj sociálnych partnerov ako odborové 
zväzy a zástupcovia zraniteľných 
sociálnych skupín, najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít a súvisiace podporné akcie na 
všetkých úrovniach správy, ktoré tiež 
podľa potreby prispievajú k posilňovaniu 
občianskej spoločnosti vrátane sociálnych 
partnerov, najmä:

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít a súvisiace podporné akcie na 
všetkých úrovniach správy, pričom sa 
uprednostňuje využívanie komunikačných 
a informačných technológií, ktoré tiež 
podľa potreby prispievajú k posilňovaniu 
občianskej spoločnosti vrátane sociálnych 
partnerov, najmä:

Or. es

Pozmeňujúci návrh 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít a súvisiace podporné akcie na 
všetkých úrovniach správy, ktoré tiež 
podľa potreby prispievajú k posilňovaniu 
občianskej spoločnosti vrátane sociálnych 
partnerov, najmä:

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít a súvisiace podporné akcie na 
všetkých úrovniach správy, ktoré tiež 
podľa potreby prispievajú k posilňovaniu 
sociálnych partnerov, najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) semináre, konferencie 
a workshopy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) konzultácie so širokou škálou 
zainteresovaných strán prostredníctvom 
rôznych fór vrátane organizácií žien, 
zástupcov zraniteľných skupín a 
sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
José Manuel Fernandes
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) pracovné návštevy príslušných 
členských štátov alebo tretích krajín 
s cieľom umožniť úradníkom získať 
alebo zvýšiť ich odbornú spôsobilosť 
alebo znalosti v príslušných tematických 
oblastiach;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) pracovné návštevy príslušných 
členských štátov alebo tretích krajín 
s cieľom umožniť úradníkom získať alebo 
zvýšiť ich odbornú spôsobilosť alebo 
znalosti v príslušných tematických 
oblastiach;

ii) pracovné návštevy príslušných 
členských štátov alebo tretích krajín 
s cieľom umožniť úradníkom získať alebo 
zvýšiť svoju odbornú spôsobilosť alebo 
znalosti v príslušných záležitostiach, a to 
bez cestovných výdavkov, a

Or. en

Odôvodnenie

Aby bol nástroj v súlade so svojou zelenou agendou, mal by sa používať len na financovanie 
samotných pracovných návštev, ktoré sa môžu organizovať aj prostredníctvom 
telekonferencie. Nástroj by sa nemal používať na dotovanie cezhraničného cestovania.

Pozmeňujúci návrh 297
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ii) pracovné návštevy príslušných 
členských štátov alebo tretích krajín 
s cieľom umožniť úradníkom získať alebo 
zvýšiť ich odbornú spôsobilosť alebo 
znalosti v príslušných tematických 
oblastiach;

ii) výmena najlepších postupov s 
príslušnými členskými štátmi alebo tretími 
krajinami s cieľom umožniť úradníkom 
získať alebo zvýšiť ich odbornú 
spôsobilosť alebo znalosti v príslušných 
tematických oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) vzdelávacie akcie a vývoj online 
alebo iných vzdelávacích modulov na 
podporu potrebných odborných zručností 
a znalostí súvisiacich s príslušnými 
reformami;

iii) vzdelávacie akcie, najmä v oblasti 
rodovej rovnosti, a vývoj online alebo 
iných vzdelávacích modulov na podporu 
potrebných odborných zručností a znalostí 
súvisiacich s príslušnými reformami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) posúdenia vplyvu na rodovú 
rovnosť, ako aj databázy súhrnných aj 
diferencovaných rodových údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
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Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod iii b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiib) začlenenie hľadiska klímy a 
biodiverzity do regionálnych alebo 
národných programov vrátane súdržnej a 
konzistentnej metodiky sledovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zber údajov a štatistík, tvorba 
spoločných metodík, prípadne aj 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt;

d) zber údajov a štatistík, najmä 
údajov rozčlenených podľa rodovej 
príslušnosti a úrovne príjmov s cieľom 
podporiť sociálne politiky zohľadňujúce 
hľadisko rodovej rovnosti, tvorba 
spoločných metodík, okrem iného pre 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a 
klímy, a prípadne aj ukazovateľov alebo 
referenčných hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zber údajov a štatistík, tvorba 
spoločných metodík, prípadne aj 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt;

d) zber údajov a štatistík, tvorba 
spoločných metodík, prípadne aj 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt v 
súvislosti s cieľmi európskeho semestra a 
systémami ročného hodnotenia rôznych 
programov v polovici obdobia;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 303
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zber údajov a štatistík, tvorba 
spoločných metodík, prípadne aj 
ukazovateľov alebo referenčných hodnôt;

d) zber údajov a štatistík vrátane 
údajov rozčlenených podľa rodovej 
príslušnosti, tvorba spoločných metodík 
vrátane uplatňovania a sledovania 
hľadiska rodovej rovnosti a klímy a 
prípadne aj ukazovateľov alebo 
referenčných hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblasti, ako sú azyl, migrácia 
a kontrola hraníc;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblasti, ako sú azyl, migrácia 

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblasti, ako sú azyl, migrácia 



PE657.172v01-00 138/183 AM\1212336SK.docx

SK

a kontrola hraníc; a integrácia migrantov a utečencov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblasti, ako sú azyl, migrácia 
a kontrola hraníc;

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblasti, ako sú civilná ochrana, 
azyl, migrácia a kontrola hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblasti, ako sú azyl, migrácia 
a kontrola hraníc;

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblastiach uvedených v článku 
5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) budovanie IT kapacít vrátane 
odborných znalostí súvisiacich s vývojom, 
údržbou, prevádzkovaním a kontrolou 

f) budovanie IT kapacít vrátane 
odborných znalostí súvisiacich s vývojom, 
údržbou, prevádzkovaním a kontrolou 
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kvality infraštruktúry IT a aplikácií 
potrebných na implementáciu príslušných 
reforiem, kybernetickou bezpečnosťou, ako 
aj odborných znalostí súvisiacich 
s programami zameranými na digitalizáciu 
verejných služieb;

kvality infraštruktúry IT a aplikácií 
potrebných na implementáciu príslušných 
reforiem, kybernetickou bezpečnosťou, ako 
aj odborných znalostí súvisiacich 
s programami zameranými na digitalizáciu 
verejných služieb, najmä v oblasti služieb, 
ako sú zdravotníctvo, sociálna oblasť, 
vzdelávanie alebo súdnictvo, ktoré 
poskytujú veľkú službu verejnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) budovanie IT kapacít vrátane 
odborných znalostí súvisiacich s vývojom, 
údržbou, prevádzkovaním a kontrolou 
kvality infraštruktúry IT a aplikácií 
potrebných na implementáciu príslušných 
reforiem, kybernetickou bezpečnosťou, ako 
aj odborných znalostí súvisiacich 
s programami zameranými na digitalizáciu 
verejných služieb;

f) budovanie IT kapacít vrátane 
odborných znalostí súvisiacich s vývojom, 
údržbou, prevádzkovaním a kontrolou 
kvality infraštruktúry IT a aplikácií 
potrebných na implementáciu príslušných 
reforiem, kybernetickou bezpečnosťou, 
vývojom otvoreného softvéru a otvoreného 
hardvéru prispievajúceho k digitálnej 
transformácii a posilňovaniu ochrany 
osobných údajov, ako aj odborných 
znalostí súvisiacich s programami 
zameranými na digitalizáciu verejných 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) budovanie IT kapacít vrátane f) budovanie IT kapacít vrátane 
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odborných znalostí súvisiacich s vývojom, 
údržbou, prevádzkovaním a kontrolou 
kvality infraštruktúry IT a aplikácií 
potrebných na implementáciu príslušných 
reforiem, kybernetickou bezpečnosťou, ako 
aj odborných znalostí súvisiacich 
s programami zameranými na digitalizáciu 
verejných služieb;

odborných znalostí súvisiacich s vývojom, 
údržbou, prevádzkovaním a kontrolou 
kvality infraštruktúry IT a aplikácií 
potrebných na implementáciu príslušných 
reforiem, kybernetickou bezpečnosťou, ako 
aj odborných znalostí súvisiacich 
s programami zameranými na digitalizáciu 
verejných služieb, s dôrazom na riešenia 
interoperabilné alebo spoločné medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) štúdie, výskum, analýzy a 
prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, 
posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť, 
ktorých výsledky sa automaticky 
vymieňajú medzi členskými štátmi a s 
Komisiou s cieľom zabezpečiť najvyššiu 
úroveň transparentnosti a zaistiť 
súdržnosť politík v oblasti rodovej 
rovnosti v rámci celej Únie, a 
vypracovanie a uverejňovanie príručiek, 
správ a vzdelávacieho materiálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) štúdie, výskum, analýzy 
a prieskumy, hodnotenia a posúdenia 

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

výsledkov a kvalitatívneho a 
kvantitatívneho vplyvu v súlade so 
stanovenými cieľmi a vypracovanie 
a uverejňovanie príručiek, správ 
a vzdelávacieho materiálu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 313
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) štúdie, výskum, analýzy 
a prieskumy, hodnotenia a posúdenia 
vplyvu vrátane posúdení vplyvu na rodovú 
rovnosť a vypracovanie a uverejňovanie 
príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck



PE657.172v01-00 142/183 AM\1212336SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) komunikačné projekty zamerané na 
učenie vrátane elektronického vzdelávania, 
spoluprácu, zvyšovanie informovanosti, 
činnosti zamerané na šírenie informácií 
a výmenu osvedčených postupov; 
organizácia kampaní na zvyšovanie 
informovanosti a informačných kampaní, 
ako aj mediálnych kampaní a podujatí 
vrátane inštitucionálnej komunikácie 
a prípadnej komunikácie prostredníctvom 
sociálnych sietí;

h) komunikačné projekty zamerané na 
učenie vrátane elektronického vzdelávania, 
spoluprácu, zvyšovanie informovanosti, 
činnosti zamerané na šírenie informácií 
a výmenu osvedčených postupov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 316
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) komunikačné projekty zamerané na 
učenie vrátane elektronického vzdelávania, 
spoluprácu, zvyšovanie informovanosti, 
činnosti zamerané na šírenie informácií 
a výmenu osvedčených postupov; 
organizácia kampaní na zvyšovanie 
informovanosti a informačných kampaní, 
ako aj mediálnych kampaní a podujatí 
vrátane inštitucionálnej komunikácie 
a prípadnej komunikácie prostredníctvom 
sociálnych sietí;

h) komunikačné projekty zamerané na 
učenie vrátane elektronického vzdelávania, 
spoluprácu, zvyšovanie informovanosti, 
činnosti zamerané na šírenie informácií 
a výmenu osvedčených postupov; 
organizácia kampaní na zvyšovanie 
informovanosti a informačných kampaní, 
ako aj mediálnych kampaní a podujatí 
vrátane inštitucionálnej komunikácie 
a komunikácie prostredníctvom sociálnych 
sietí alebo platforiem so zreteľom na 
potreby komunikačnej stratégie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 317
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) komunikačné projekty zamerané na 
učenie vrátane elektronického vzdelávania, 
spoluprácu, zvyšovanie informovanosti, 
činnosti zamerané na šírenie informácií 
a výmenu osvedčených postupov; 
organizácia kampaní na zvyšovanie 
informovanosti a informačných kampaní, 
ako aj mediálnych kampaní a podujatí 
vrátane inštitucionálnej komunikácie 
a prípadnej komunikácie prostredníctvom 
sociálnych sietí;

h) komunikačné projekty zamerané na 
učenie vrátane elektronického vzdelávania, 
spoluprácu, činnosti zamerané na šírenie 
informácií a výmenu osvedčených 
postupov; organizácia kampaní na 
zvyšovanie informovanosti a informačných 
kampaní, ako aj inštitucionálnej 
komunikácie a prípadnej komunikácie 
prostredníctvom sociálnych sietí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) akákoľvek iná relevantná činnosť 
podporujúca všeobecné a špecifické ciele 
stanovené v článkoch 3 a 4.

j) akákoľvek iná relevantná činnosť 
podporujúca všeobecné a špecifické ciele 
stanovené v článkoch 3 a 4 a uľahčujúca 
absorpčnú kapacitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) akákoľvek iná relevantná činnosť 
podporujúca všeobecné a špecifické ciele 

j) akákoľvek iná relevantná činnosť 
plne a relevantne podporujúca všeobecné 
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stanovené v článkoch 3 a 4. a špecifické ciele stanovené v článkoch 3 
a 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) pomoc projektom , aby dosiahli 
dostatočnú vyspelosť na financovanie a 
aby mohli byť úspešné v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Druhy akcií uvedené v poslednom odseku 
by mali byť oprávnené na financovanie, 
ak sa začali 1. februára 2020 alebo 
neskôr, a to za predpokladu, že sledujú 
ciele stanovené v článkoch 3 a 4 tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o technickú podporu z nástroja, predloží 
Komisii žiadosť o technickú podporu, 
v ktorej uvedie oblasti politiky a priority, 
pre ktoré žiada podporu, spadajúce do 
rozsahu pôsobnosti stanoveného v článku 
5. Tieto žiadosti sa predkladajú do 
31. októbra kalendárneho roka. Komisia 
môže poskytnúť usmernenia k hlavným 
prvkom, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti 
o podporu.

1. Členský štát alebo regionálny či 
miestny orgán, ktorý má záujem 
o technickú podporu z nástroja, predloží 
Komisii žiadosť o technickú podporu, 
v ktorej uvedie oblasti politiky a priority, 
pre ktoré žiada podporu, spadajúce do 
rozsahu pôsobnosti stanoveného v článku 
5. Tieto žiadosti sa predkladajú do 
31. októbra kalendárneho roka. Komisia 
môže poskytnúť usmernenia k hlavným 
prvkom, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti 
o podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o technickú podporu z nástroja, predloží 
Komisii žiadosť o technickú podporu, 
v ktorej uvedie oblasti politiky a priority, 
pre ktoré žiada podporu, spadajúce do 
rozsahu pôsobnosti stanoveného v článku 
5. Tieto žiadosti sa predkladajú do 
31. októbra kalendárneho roka. Komisia 
môže poskytnúť usmernenia k hlavným 
prvkom, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti 
o podporu.

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o technickú podporu z nástroja, predloží 
Komisii žiadosť o technickú podporu, 
v ktorej uvedie oblasti politiky a priority, 
pre ktoré žiada podporu, spadajúce do 
rozsahu pôsobnosti stanoveného v článku 
5. Tieto žiadosti sa predkladajú do 
31. októbra kalendárneho roka. Komisia 
môže poskytnúť pripomienky k hlavným 
prvkom, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti 
o podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Príjemcovia prostriedkov 
z Nástroja technickej podpory musia v 
rámci žiadosti o technickú podporu 
konzultovať s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi, so sociálnymi partnermi a 
zástupcami občianskej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty, ktoré chcú nástroj 
využívať, v prípade potreby v rámci 
svojich žiadostí o technickú podporu 
konzultujú s príslušnými 
zainteresovanými stranami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu predložiť 
žiadosť o technickú podporu za okolností, 
ktoré súvisia s:

2. Členské štáty alebo regionálne a 
miestne orgány môžu predložiť žiadosť 
o technickú podporu za okolností, ktoré 
súvisia s:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä na podporu obnovy [v 
súlade s nariadením (EÚ) YYY/XX], 
s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast a vytváranie pracovných 
miest a zvýšiť odolnosť;

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty alebo regionálne a miestne 
orgány vykonávajú na vlastný podnet, 
najmä na podporu udržateľnej obnovy [v 
súlade s nariadením (EÚ) YYY/XX], 
s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast, presadzovať vytváranie 
kvalitných pracovných miest, sociálne 
začleňovanie, ochranu životného 
prostredia, zmierňovanie zmeny klímy, 
rodovú rovnosť, ako aj sociálnu a 
ekonomickú odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä na podporu obnovy [v 
súlade s nariadením (EÚ) YYY/XX], 
s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast a vytváranie pracovných 
miest a zvýšiť odolnosť;

a) implementáciou reforiem a 
realizáciou investícií, ktoré členské štáty 
vykonávajú na vlastný podnet, najmä na 
podporu obnovy [v súlade s nariadením 
(EÚ) YYY/XX], s cieľom dosiahnuť 
udržateľný a sociálne inkluzívny 
hospodársky rast a vytváranie 
vysokokvalitných pracovných miest 
a zvýšiť odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä na podporu obnovy [v 
súlade s nariadením (EÚ) YYY/XX], 
s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast a vytváranie pracovných 
miest a zvýšiť odolnosť;

a) implementáciou reforiem a 
realizáciou investícií, ktoré členské štáty 
vykonávajú na vlastný podnet, najmä na 
podporu obnovy [v súlade s nariadením 
(EÚ) YYY/XX], s cieľom dosiahnuť 
spravodlivý, inkluzívny a udržateľný 
sociálny a hospodársky rast, sociálne 
začleňovanie a vytváranie 
vysokokvalitných pracovných miest 
a zvýšiť odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) implementáciou politík, ktoré 
prispievajú k dosahovaniu cieľov 
európskej zelenej dohody, cieľov 
udržateľného rozvoja, Európskeho piliera 
sociálnych práv a cieľov Únie v oblasti 
energetiky a klímy na rok 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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b) implementáciou programov 
ekonomických úprav v prípade členských 
štátov, ktoré prijímajú finančnú pomoc 
Únie na základe existujúcich nástrojov, 
najmä v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/201324, 
pokiaľ ide o členské štáty, ktorých menou 
je euro, a nariadením Rady (ES) 
č. 332/200225, pokiaľ ide o členské štáty, 
ktorých menou nie je euro;

vypúšťa sa

_________________
24 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 472/2013 z 21. mája 2013 o 
sprísnení hospodárskeho a rozpočtového 
dohľadu nad členskými štátmi v 
eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v 
súvislosti so svojou finančnou stabilitou 
alebo im takéto ťažkosti hrozia 
(Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1).
25 Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 
18. februára 2002, ktorým sa zavádza 
systém strednodobej finančnej pomoci pre 
platobné bilancie členských štátov 
(Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) implementáciou reforiem na 
udržanie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí, a to najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny vydaných v rámci 
európskeho semestra alebo akcií 
týkajúcich sa vykonávania práva Únie;

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 333
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) implementáciou reforiem na 
udržanie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí, a to najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny vydaných v rámci 
európskeho semestra alebo akcií 
týkajúcich sa vykonávania práva Únie;

c) akciami, ktoré sa týkajú 
vykonávania práva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) implementáciou reforiem na 
udržanie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí, a to najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny vydaných v rámci 
európskeho semestra alebo akcií 
týkajúcich sa vykonávania práva Únie;

c) implementáciou reforiem na 
udržanie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) implementáciou reforiem na 
udržanie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí, a to najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny vydaných v rámci 
európskeho semestra alebo akcií týkajúcich 
sa vykonávania práva Únie;

c) implementáciou reforiem na 
udržanie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí, a to najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny vydaných v rámci 
európskeho semestra alebo akcií týkajúcich 
sa proticyklických dlhodobých investícií 
a/alebo vykonávania práva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) implementáciou reforiem na 
udržanie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí, a to najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny vydaných v rámci 
európskeho semestra alebo akcií 
týkajúcich sa vykonávania práva Únie;

c) implementáciou sociálne 
vyvážených reforiem na udržanie 
zamestnanosti a zvyšovanie odolnosti v 
kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí Únie alebo akcií týkajúcich sa 
vykonávania práva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) implementáciou reforiem na 
udržanie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí, a to najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny vydaných v rámci 
európskeho semestra alebo akcií týkajúcich 

c) implementáciou reforiem na 
posilnenie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí, a to najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny vydaných v rámci 
európskeho semestra alebo akcií týkajúcich 
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sa vykonávania práva Únie; sa vykonávania práva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vypracovaním plánov podpory 
obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 
YYY/XX a ich realizáciou členskými 
štátmi.

d) vypracovaním a revíziou plánov 
podpory obnovy a odolnosti podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX a ich realizáciou 
členskými štátmi alebo regionálnymi a 
miestnymi orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vypracovaním plánov podpory 
obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 
YYY/XX a ich realizáciou členskými 
štátmi.

d) vypracovaním, zmenou alebo 
zlepšením plánov podpory obnovy 
a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) o 
Mechanizme na podporu obnovy a 
odolnosti a ich realizáciou členskými 
štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vypracovaním plánov podpory 
obnovy a odolnosti podľa nariadenia (EÚ) 
YYY/XX a ich realizáciou členskými 
štátmi.

d) vytvorením a implementáciou 
plánov podpory obnovy a odolnosti podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX a ich realizáciou 
členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) implementáciou hlavných priorít a 
cieľov Únie, ako je európska zelená 
dohoda, Parížska dohoda, ciele OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, Európsky 
pilier sociálnych práv, digitálna 
transformácia a inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom, a to aj v rámci európskeho 
semestra, Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom alebo regionálnym či miestnym 
orgánom, a to aj v rámci európskeho 
semestra, Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
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v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu 
alebo regionálneho či miestneho orgánu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom, a to aj v rámci európskeho 
semestra, Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom, a to aj v rámci európskeho 
semestra, Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov 
a inštitucionálnej a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
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a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom, a to aj v rámci európskeho 
semestra, Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom, a to aj v rámci európskeho 
semestra, Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom, a to aj v rámci európskeho 
semestra, Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 347
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom, a to aj v rámci európskeho 
semestra, Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov, potrieb 
v oblasti podpory, pokiaľ ide o príslušné 
oblasti politiky, analýzy sociálno-
ekonomických ukazovateľov a všeobecnej 
administratívnej kapacity členského štátu.

3. Po zohľadnení zásad 
transparentnosti, rovnakého zaobchádzania 
a správneho finančného riadenia 
a v nadväznosti na dialóg s členským 
štátom Komisia analyzuje žiadosť 
o podporu uvedenú v odseku 1 na základe 
naliehavosti, šírky a hĺbky 
identifikovaných problémov a výziev, 
potrieb v oblasti podpory, pokiaľ ide 
o príslušné oblasti politiky, analýzy 
sociálno-ekonomických ukazovateľov 
a všeobecnej administratívnej kapacity 
členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
José Gusmão
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe uvedenej analýzy a po 
zohľadnení existujúcich akcií a opatrení 
financovaných z fondov Únie alebo 
z iných programov Únie dospeje Komisia 
k dohode s dotknutým členským štátom 
o prioritných oblastiach podpory, cieľoch, 
orientačnom harmonograme, rozsahu 
podporných opatrení, ktoré sa majú 
uskutočniť, a odhadovanom celkovom 
finančnom príspevku na takúto technickú 
podporu, ktoré sa stanovia v pláne 
spolupráce a podpory.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe uvedenej analýzy a po 
zohľadnení existujúcich akcií a opatrení 
financovaných z fondov Únie alebo z iných 
programov Únie dospeje Komisia k dohode 
s dotknutým členským štátom o prioritných 
oblastiach podpory, cieľoch, orientačnom 
harmonograme, rozsahu podporných 
opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, 
a odhadovanom celkovom finančnom 
príspevku na takúto technickú podporu, 
ktoré sa stanovia v pláne spolupráce 
a podpory.

Na základe uvedenej analýzy a po 
zohľadnení existujúcich akcií a opatrení 
financovaných z fondov Únie alebo z iných 
programov Únie dospeje Komisia k dohode 
s dotknutým členským štátom o prioritných 
oblastiach podpory, cieľoch vo forme 
jednoznačných reformných záväzkov, 
orientačnom harmonograme, záväzných 
čiastkových cieľoch, rozsahu podporných 
opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, 
a odhadovanom celkovom finančnom 
príspevku na takúto technickú podporu, 
ktoré sa stanovia v pláne spolupráce 
a podpory.

Or. en
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Odôvodnenie

Plán spolupráce a podpory by mal obsahovať konkrétne a záväzné čiastkové ciele, aby bolo 
možné merať pokrok implementácie.

Pozmeňujúci návrh 350
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe uvedenej analýzy a po 
zohľadnení existujúcich akcií a opatrení 
financovaných z fondov Únie alebo z iných 
programov Únie dospeje Komisia k dohode 
s dotknutým členským štátom o prioritných 
oblastiach podpory, cieľoch, orientačnom 
harmonograme, rozsahu podporných 
opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, 
a odhadovanom celkovom finančnom 
príspevku na takúto technickú podporu, 
ktoré sa stanovia v pláne spolupráce 
a podpory.

Na základe uvedenej analýzy a po 
zohľadnení existujúcich akcií a opatrení 
financovaných z fondov Únie alebo z iných 
programov Únie dospeje Komisia k dohode 
s dotknutým členským štátom alebo s 
dotknutým regionálnym či miestnym 
orgánom o prioritných oblastiach podpory, 
cieľoch, orientačnom harmonograme, 
rozsahu podporných opatrení, ktoré sa 
majú uskutočniť, a odhadovanom 
celkovom finančnom príspevku na takúto 
technickú podporu, ktoré sa stanovia 
v pláne spolupráce a podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V pláne spolupráce a podpory 
uvedenom v odseku 3 sa oddelene od 
ostatnej technickej podpory uvedú 
opatrenia, ktoré súvisia s plánmi podpory 
obnovy a odolnosti pre členské štáty podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX.

4. V pláne spolupráce a podpory 
uvedenom v odseku 3 sa oddelene od 
ostatnej technickej podpory uvedú 
opatrenia, ktoré súvisia s plánmi podpory 
obnovy a odolnosti pre členské štáty alebo 
regionálne a miestne orgány podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie pre Európsky parlament 
a Radu a komunikácia o plánoch 
spolupráce a podpory

Európsky parlament a Rada a komunikácia 
o plánoch spolupráce a podpory

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia postúpi so súhlasom 
dotknutého členského štátu plán 
spolupráce a podpory Európskemu 
parlamentu a Rade bez zbytočného 
odkladu. Dotknutý členský štát môže 
odmietnuť udeliť takýto súhlas v prípade 
citlivých alebo dôverných informácií, 
ktorých zverejnenie by ohrozilo verejné 
záujmy tohto členského štátu.

1. Komisia postúpi plán spolupráce 
a podpory zároveň Európskemu 
parlamentu a Rade bez zbytočného 
odkladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1. Komisia postúpi so súhlasom 
dotknutého členského štátu plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu a Rade 
bez zbytočného odkladu. Dotknutý členský 
štát môže odmietnuť udeliť takýto súhlas 
v prípade citlivých alebo dôverných 
informácií, ktorých zverejnenie by ohrozilo 
verejné záujmy tohto členského štátu.

1. Komisia postúpi so súhlasom 
dotknutého členského štátu plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu a Rade 
bez zbytočného odkladu. Ak dotknutý 
členský štát vznesie obavy v prípade 
citlivých alebo dôverných informácií, 
ktorých zverejnenie by ohrozilo verejné 
záujmy členského štátu, Komisia bude 
spolupracovať s Európskym parlamentom 
s cieľom poskytnúť príslušné informácie 
dôverne bez zbytočného odkladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia postúpi so súhlasom 
dotknutého členského štátu plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu a Rade 
bez zbytočného odkladu. Dotknutý členský 
štát môže odmietnuť udeliť takýto súhlas 
v prípade citlivých alebo dôverných 
informácií, ktorých zverejnenie by ohrozilo 
verejné záujmy tohto členského štátu.

1. Komisia postúpi so súhlasom 
dotknutého členského štátu plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu a Rade 
bez zbytočného odkladu, a to konkrétne na 
účely demokratickej kontroly a na 
zaistenie viditeľnosti krokov Únie. 
Dotknutý členský štát môže odmietnuť 
udeliť takýto súhlas v prípade citlivých 
alebo dôverných informácií, ktorých 
zverejnenie by ohrozilo verejné záujmy 
tohto členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez ohľadu na ustanovenia vypúšťa sa
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odseku 1 Komisia postúpi plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu 
a Rade za týchto okolností:
a) potom, ako dotknutý členský štát 
odstránil všetky citlivé alebo dôverné 
informácie, ktorých zverejnenie by 
ohrozilo verejné záujmy členského štátu;
b) po uplynutí primeranej lehoty, po ktorej 
by zverejnenie príslušných informácií 
negatívne neovplyvnilo implementáciu 
podporných opatrení a v každom prípade 
najneskôr dva mesiace po vykonaní 
takýchto opatrení v rámci plánu 
spolupráce a podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Príslušné výbory Európskeho 
parlamentu môžu pozvať zástupcov 
Komisie na schôdzu daného výboru na 
diskusiu o opatreniach plánovaných a 
prijatých podľa tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže vykonávať 
komunikačné činnosti na zabezpečenie 
viditeľnosti finančných prostriedkov Únie 

vypúšťa sa
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poskytovaných na podporné opatrenia 
uvedené v plánoch spolupráce a podpory, 
a to aj prostredníctvom spoločných 
komunikačných činností s dotknutými 
vnútroštátnymi orgánmi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže vykonávať 
komunikačné činnosti na zabezpečenie 
viditeľnosti finančných prostriedkov Únie 
poskytovaných na podporné opatrenia 
uvedené v plánoch spolupráce a podpory, 
a to aj prostredníctvom spoločných 
komunikačných činností s dotknutými 
vnútroštátnymi orgánmi.

3. Komisia môže vykonávať 
komunikačné činnosti na zabezpečenie 
viditeľnosti finančných prostriedkov Únie 
poskytovaných na podporné opatrenia 
uvedené v plánoch spolupráce a podpory, 
a to aj prostredníctvom spoločných 
komunikačných činností s dotknutými 
vnútroštátnymi orgánmi. Komisia na 
svojom webovom sídle uverejní úplný a 
pravidelne aktualizovaný zoznam 
podporovaných projektov a sumy 
pridelené na každý z nich. O týchto 
projektoch v dotknutých členských štátoch 
bude pravidelne informovať Styčné 
kancelárie Európskeho parlamentu 
(EPLO) a centrá Europa Experience.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže vykonávať 3. Komisia môže vykonávať 
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komunikačné činnosti na zabezpečenie 
viditeľnosti finančných prostriedkov Únie 
poskytovaných na podporné opatrenia 
uvedené v plánoch spolupráce a podpory, 
a to aj prostredníctvom spoločných 
komunikačných činností s dotknutými 
vnútroštátnymi orgánmi.

komunikačné činnosti na zabezpečenie 
viditeľnosti finančných prostriedkov Únie 
poskytovaných na podporné opatrenia 
uvedené v plánoch spolupráce a podpory, 
a to prostredníctvom spoločných 
komunikačných činností s dotknutými 
vnútroštátnymi orgánmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Okrem finančného krytia 
stanoveného v článku 6 ods. 1 môžu 
členské štáty navrhnúť pridelenie časti 
svojho plánu na podporu reforiem a 
odolnosti do Nástroja technickej podpory. 
Pridelená suma prispeje ku zvýšeniu 
technickej podpory na prípravu, zmenu a 
zlepšenie ich plánov na podporu obnovy a 
odolnosti. Pridelená suma sa 
implementuje v súlade s pravidlami 
Nástroja technickej podpory. Komisia 
tieto zdroje implementuje v súlade 
s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Akcie financované na základe tohto Akcie financované na základe tohto 
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nástroja môžu získať podporu z iných 
programov, nástrojov alebo fondov Únie 
v rámci rozpočtu Únie za predpokladu, že 
takáto podpora sa netýka tých istých 
nákladov.

nástroja môžu získať podporu z iných 
programov, nástrojov alebo fondov Únie 
v rámci rozpočtu Únie za predpokladu, že 
takáto podpora sa netýka tých istých 
nákladov, a to s cieľom pomôcť členským 
štátom dosiahnuť dobrú absorpčnú 
kapacitu finančných prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia implementuje nástroj 
v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách.

1. Komisia implementuje nástroj 
v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách vrátane úplného súladu s 
pravidlami ochrany rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásad právneho štátu v 
členských štátoch v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
YYY/XX [mechanizmus právneho štátu v 
rámci VFR].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia implementuje nástroj 
v súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách.

1. Komisia implementuje nástroj v 
súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách a nariadením (EÚ) č. YYY/XX, 
pokiaľ ide o ochranu rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
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dodržiavania zásad právneho štátu v 
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) akcií vykonávaných v rámci 
nepriameho riadenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania v prípade grantov 
môže dosiahnuť až 100 % oprávnených 
nákladov.

Miera spolufinancovania v prípade grantov 
môže dosiahnuť až 75 % oprávnených 
nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť starostlivé využívanie finančných prostriedkov EÚ by členské štáty mali 
prispievať k implementácii reforiem.

Pozmeňujúci návrh 367
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1



PE657.172v01-00 166/183 AM\1212336SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania v prípade grantov 
môže dosiahnuť až 100 % oprávnených 
nákladov.

Miera spolufinancovania v prípade grantov 
môže dosiahnuť až 80 % oprávnených 
nákladov.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 368
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Miera spolufinancovania v prípade grantov 
môže dosiahnuť až 100 % oprávnených 
nákladov.

Miera spolufinancovania v prípade grantov 
dosahuje 100 % oprávnených nákladov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Granty sa vyplácajú len postupne a 
spôsobom, ktorý je v súlade s pokrokom 
dosiahnutým pri dosahovaní čiastkových 
cieľov stanovených v plánoch spolupráce 
a podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
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Článok 12 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijme pracovné 
programy a informuje o nich Európsky 
parlament a Radu.

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijme pracovné 
programy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijme pracovné 
programy a informuje o nich Európsky 
parlament a Radu.

6. Na účely študovania implementácie 
technickej podpory Komisia sleduje vývoj 
v každom členskom štáte a informuje 
o ňom Európsky parlament a Radu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijme pracovné 
programy a informuje o nich Európsky 
parlament a Radu.

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
16b prijme pracovné programy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 373
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijme pracovné 
programy a informuje o nich Európsky 
parlament a Radu.

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijme pracovné 
programy a informuje o nich Európsky 
parlament a Radu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijme pracovné 
programy a informuje o nich Európsky 
parlament a Radu.

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijme pracovné 
programy a informuje o nich Európsky 
parlament a Radu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. S cieľom zabezpečiť včasnú 
dostupnosť zdrojov sa obmedzená časť 
pracovného programu vyhradí pre osobitné 
opatrenia v prípade nepredvídaných 

7. S cieľom zabezpečiť včasnú 
dostupnosť zdrojov sa obmedzená časť 
pracovného programu vyhradí pre osobitné 
opatrenia v prípade nepredvídaných 
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a náležite opodstatnených naliehavých 
dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžitú 
reakciu, a to aj v prípade vážneho 
narušenia hospodárstva alebo významných 
okolností, ktoré závažným spôsobom 
ovplyvňujú hospodárske alebo sociálne 
podmienky v členskom štáte a ktoré sú 
mimo jeho kontroly.

a náležite opodstatnených naliehavých 
dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžitú 
reakciu, a to aj v prípade vážneho 
narušenia hospodárstva alebo významných 
okolností, ktoré závažným spôsobom 
ovplyvňujú hospodárske alebo sociálne 
podmienky v členskom štáte alebo 
regionálny či miestny orgán a ktoré sú 
mimo jeho kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. S cieľom zabezpečiť včasnú 
dostupnosť zdrojov sa obmedzená časť 
pracovného programu vyhradí pre osobitné 
opatrenia v prípade nepredvídaných 
a náležite opodstatnených naliehavých 
dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžitú 
reakciu, a to aj v prípade vážneho 
narušenia hospodárstva alebo významných 
okolností, ktoré závažným spôsobom 
ovplyvňujú hospodárske alebo sociálne 
podmienky v členskom štáte a ktoré sú 
mimo jeho kontroly.

7. S cieľom zabezpečiť včasnú 
dostupnosť zdrojov sa obmedzená časť 
pracovného programu, v maximálnej výške 
5 %, vyhradí pre osobitné opatrenia 
v prípade nepredvídaných a náležite 
opodstatnených naliehavých dôvodov, 
ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu, a to aj 
v prípade vážneho narušenia hospodárstva 
alebo významných okolností, ktoré 
závažne ovplyvňujú hospodárske alebo 
sociálne podmienky v členskom štáte 
a ktoré sú mimo jeho kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. S cieľom zabezpečiť včasnú 7. S cieľom zabezpečiť včasnú 
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dostupnosť zdrojov sa obmedzená časť 
pracovného programu vyhradí pre osobitné 
opatrenia v prípade nepredvídaných 
a náležite opodstatnených naliehavých 
dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžitú 
reakciu, a to aj v prípade vážneho 
narušenia hospodárstva alebo významných 
okolností, ktoré závažným spôsobom 
ovplyvňujú hospodárske alebo sociálne 
podmienky v členskom štáte a ktoré sú 
mimo jeho kontroly.

dostupnosť zdrojov sa obmedzená časť 
pracovného programu vyhradí pre osobitné 
opatrenia v prípade nepredvídaných 
a náležite opodstatnených naliehavých 
dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžitú 
reakciu, a to aj v prípade vážneho 
narušenia hospodárstva alebo významných 
okolností, ktoré závažným spôsobom 
ovplyvňujú hospodárske, sociálne alebo 
zdravotné podmienky v členskom štáte 
a ktoré sú mimo jeho kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže na žiadosť členského štátu, 
ktorý má záujem získať technickú podporu, 
prijať osobitné opatrenia v súlade s cieľmi 
a akciami vymedzenými v tomto nástroji 
na účely poskytnutia technickej podpory 
vnútroštátnym orgánom pri riešení 
naliehavých potrieb. Takéto osobitné 
opatrenia majú dočasnú povahu a súvisia 
s okolnosťami stanovenými v článku 8 ods. 
2. Osobitné opatrenia sa ukončia do 
šiestich mesiacov a môžu sa nahradiť 
opatreniami technickej podpory v súlade 
s podmienkami stanovenými v článku 8.

Komisia môže na žiadosť členského štátu 
alebo regionálneho či miestneho orgánu, 
ktorý má záujem získať technickú podporu, 
prijať osobitné opatrenia v súlade s cieľmi 
a akciami vymedzenými v tomto nástroji 
na účely poskytnutia technickej podpory 
vnútroštátnym orgánom pri riešení 
naliehavých potrieb. Takéto osobitné 
opatrenia majú dočasnú povahu a súvisia 
s okolnosťami stanovenými v článku 8 ods. 
2. Osobitné opatrenia sa ukončia do 
šiestich mesiacov a môžu sa nahradiť 
opatreniami technickej podpory v súlade 
s podmienkami stanovenými v článku 8.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 12a
Doložka o zákaze opätovného vrátenia do 

pôvodného stavu
1. Členský štát vráti Komisii každý 
finančný príspevok, ktorý mu bol 
vyplatený podľa tohto nariadenia 
v súvislosti s reformným záväzkom, ak sa 
v priebehu piatich rokov od platby 
v dotknutom členskom štáte výrazne 
zmenili podmienky, ktoré umožnili 
uskutočnenie uvedených platieb.
 2. Výraznú zmenu podmienok, ktoré 
umožnili uskutočnenie platby, predstavujú 
tieto prípady:
 a) prvky, ktoré viedli k splneniu 
reformných záväzkov, boli zvrátené, alebo
 b) prvky, ktoré viedli k splneniu 
reformných záväzkov, boli výrazne 
zmenené inými opatreniami.
3. Komisia prijme rozhodnutie o vrátení 
finančných prostriedkov po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
možnosť predložiť pripomienky v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa oznámenia 
svojich záverov. 
4. Na financovanie v rámci tohto 
programu sú oprávnené len skutočne 
nové reformy. Reformné záväzky, ktoré sa 
implementovali v rámci predchádzajúcich 
programov a odvtedy boli zvrátené, nie sú 
oprávnené na financovanie v rámci tohto 
programu.
5. Európska komisia monitoruje 
trvácnosť reforiem podporovaných v 
rámci tohto programu.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zabezpečiť, aby reformy podporované v rámci tohto programu boli v priebehu 
času stabilné. Ak sa reformy podporované v rámci tohto programu zvrátia krátko po ich 
implementácii, prijímajúci členský štát musí vrátiť prijatú podporu.
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Pozmeňujúci návrh 380
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečujú komplementaritu, 
synergiu, koherentnosť a konzistentnosť 
medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, 
na vnútroštátnej a podľa potreby na 
regionálnej úrovni, najmä vo vzťahu 
k opatreniam financovaným z fondov Únie, 
a to vo fáze plánovania aj implementácie;

a) študujú komplementaritu, 
koherentnosť a konzistentnosť medzi 
rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, na 
vnútroštátnej a podľa potreby na 
regionálnej úrovni, najmä vo vzťahu 
k opatreniam financovaným z fondov Únie, 
a to vo fáze plánovania aj implementácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečujú komplementaritu, 
synergiu, koherentnosť a konzistentnosť 
medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, 
na vnútroštátnej a podľa potreby na 
regionálnej úrovni, najmä vo vzťahu 
k opatreniam financovaným z fondov Únie, 
a to vo fáze plánovania aj implementácie;

a) zabezpečujú komplementaritu, 
synergiu, koherentnosť a konzistentnosť 
medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, najmä vo vzťahu k opatreniam 
financovaným z fondov Únie, a to vo fáze 
plánovania aj implementácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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b) optimalizujú mechanizmy 
koordinácie s cieľom zabrániť duplicite 
úsilia a

b) podporujú mechanizmy 
koordinácie s cieľom zabrániť duplicite 
úsilia a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečujú úzku spoluprácu 
medzi subjektmi zodpovednými za 
implementáciu na úrovni Únie, na 
vnútroštátnej a podľa potreby na 
regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť 
ucelené a racionalizované podporné akcie 
v rámci nástroja.

c) posudzujú úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za implementáciu 
na úrovni Únie, na vnútroštátnej a podľa 
potreby na regionálnej úrovni s cieľom 
zabezpečiť ucelené a racionalizované 
podporné akcie v rámci nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za implementáciu 
na úrovni Únie, na vnútroštátnej a podľa 
potreby na regionálnej úrovni s cieľom 
zabezpečiť ucelené a racionalizované 
podporné akcie v rámci nástroja.

c) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za implementáciu 
na úrovni Únie, na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni s cieľom 
zabezpečiť ucelené a racionalizované 
podporné akcie v rámci nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
José Gusmão
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia sa bude usilovať 
o zabezpečenie komplementarity 
a synergií s podporou poskytovanou inými 
príslušnými medzinárodnými 
organizáciami.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia monitoruje implementáciu 
nástroja a meria dosahovanie všeobecných 
a špecifických cieľov stanovených 
v článkoch 3 a 4. Ukazovatele, ktoré sa 
majú používať na podávanie správ 
o pokroku a na účely monitorovania 
a hodnotenia tohto nariadenia, pokiaľ ide 
o dosahovanie všeobecných a špecifických 
cieľov, sú stanovené v prílohe. 
Monitorovanie implementácie musí byť 
cielené a primerané činnostiam 
vykonávaným v rámci nástroja.

1. Komisia monitoruje implementáciu 
nástroja a meria dosahovanie všeobecných 
a špecifických cieľov stanovených 
v článkoch 3 a 4, pričom sa opiera 
o čiastkové ciele dohodnuté v plánoch 
spolupráce a podpory. Ukazovatele, ktoré 
sa majú používať na podávanie správ 
o pokroku a na účely monitorovania 
a hodnotenia tohto nariadenia, pokiaľ ide 
o dosahovanie všeobecných a špecifických 
cieľov, sú stanovené v prílohe. 
Monitorovanie implementácie musí byť 
cielené a primerané činnostiam 
vykonávaným v rámci nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia monitoruje implementáciu 
nástroja a meria dosahovanie všeobecných 
a špecifických cieľov stanovených 
v článkoch 3 a 4. Ukazovatele, ktoré sa 
majú používať na podávanie správ 
o pokroku a na účely monitorovania 
a hodnotenia tohto nariadenia, pokiaľ ide 
o dosahovanie všeobecných a špecifických 
cieľov, sú stanovené v prílohe. 
Monitorovanie implementácie musí byť 
cielené a primerané činnostiam 
vykonávaným v rámci nástroja.

1. Komisia študuje implementáciu 
nástroja a meria dosahovanie všeobecných 
a špecifických cieľov stanovených 
v článkoch 3 a 4. Ukazovatele, ktoré sa 
majú používať na podávanie správ 
o pokroku a na účely monitorovania 
a hodnotenia tohto nariadenia, pokiaľ ide 
o dosahovanie všeobecných a špecifických 
cieľov, sú stanovené v prílohe. 
Posudzovanie implementácie musí byť 
cielené a primerané činnostiam 
vykonávaným v rámci nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Systém podávania správ 
o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje 
potrebné na monitorovanie implementácie 
nástroja a výsledkov zbierali efektívne, 
účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom 
finančných prostriedkov Únie uložia 
primerané požiadavky na podávanie správ.

2. Systém podávania správ 
o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje 
potrebné na monitorovanie implementácie 
nástroja a výsledkov zbierali efektívne, 
účinne, včas a aby boli vždy, keď je to 
možné, rozčlenené podľa rodovej 
príslušnosti a úrovne príjmu. Na tento 
účel sa príjemcom finančných prostriedkov 
Únie uložia primerané požiadavky na 
podávanie správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade podvodu alebo 
porušenia požiadaviek uvedených v 
článkoch 7 a 8 sa vracia 110 % grantu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú právu 
o vykonávaní tohto nariadenia.

1. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú právu 
o vykonávaní tohto nariadenia. Európsky 
parlament bude môcť uskutočniť 
vypočutie Komisie týkajúce sa obsahu 
tejto výročnej správy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 391
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia predkladá Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú právu 
o vykonávaní tohto nariadenia.

1. Komisia podáva Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú právu 
o vykonávaní tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Alfred Sant
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) implementácii podporných 
opatrení.

e) implementácii podporných opatrení 
v jednotlivých krajinách a regiónoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu v polovici obdobia 
o vykonávaní tohto nariadenia. Komisia 
poskytne týmto inštitúciám aj nezávislú 
hodnotiacu správu ex post najneskôr do 
troch rokov po uplynutí obdobia 
uvedeného v článku 1.

1. Tri roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu v polovici obdobia 
o vykonávaní tohto nariadenia. Komisia 
poskytne týmto inštitúciám aj nezávislú 
hodnotiacu správu ex post najneskôr do 
troch rokov po uplynutí obdobia 
uvedeného v článku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

1. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia Komisia podá 
Európskemu parlamentu, Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 



PE657.172v01-00 178/183 AM\1212336SK.docx

SK

výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu v polovici obdobia 
o vykonávaní tohto nariadenia. Komisia 
poskytne týmto inštitúciám aj nezávislú 
hodnotiacu správu ex post najneskôr do 
troch rokov po uplynutí obdobia 
uvedeného v článku 1.

výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu v polovici obdobia 
o vykonávaní tohto nariadenia. Komisia 
podá týmto inštitúciám aj nezávislú 
hodnotiacu správu ex post najneskôr do 
troch rokov po uplynutí obdobia 
uvedeného v článku 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V hodnotiacej správe v polovici 
obdobia sa predovšetkým posúdi miera, 
v akej boli splnené ciele nástroja podľa 
článkov 3 a 4, účinnosť využívania zdrojov 
a európska pridaná hodnota. Takisto sa 
v nej posudzuje, či sú všetky ciele a akcie 
aj naďalej relevantné.

2. V hodnotiacej správe v polovici 
obdobia sa predovšetkým posúdi miera, 
v akej boli splnené ciele nástroja podľa 
článkov 3 a 4, účinnosť využívania zdrojov 
a európska pridaná hodnota. Takisto sa 
v nej posudzuje, či sú všetky ciele a akcie 
aj naďalej relevantné. V prípade potreby sa 
k hodnotiacej správe v polovici obdobia 
priložia legislatívne návrhy na zmenu 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V hodnotiacej správe v polovici 
obdobia sa predovšetkým posúdi miera, 
v akej boli splnené ciele nástroja podľa 
článkov 3 a 4, účinnosť využívania zdrojov 
a európska pridaná hodnota. Takisto sa 

2. V hodnotiacej správe v polovici 
obdobia sa predovšetkým posúdi miera, 
v akej boli splnené ciele nástroja podľa 
článkov 3 a 4, dostatočnosť a účinnosť 
využívania zdrojov a európska pridaná 
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v nej posudzuje, či sú všetky ciele a akcie 
aj naďalej relevantné.

hodnota. Takisto sa v nej posudzuje, či sú 
všetky ciele a akcie aj naďalej relevantné.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Hodnotiaca správa ex post 
pozostáva z celkového posúdenia 
vykonávania tohto nariadenia a obsahuje 
informácie o jeho vplyve z dlhodobého 
hľadiska.

3. Hodnotiaca správa ex post 
pozostáva z celkového posúdenia 
vykonávania tohto nariadenia a obsahuje 
informácie o jeho sociálnom a 
hospodárskom vplyve z dlhodobého 
hľadiska.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Transparentnosť

1. Príjemcovia zabezpečia pre verejnosť 
maximálnu transparentnosť, pokiaľ ide o 
akcie a finančné toky v rámci tohto 
nástroja. Takáto transparentnosť môže 
byť obmedzená len právnymi aktmi 
týkajúcimi sa obchodného tajomstva, 
uplatniteľnými pravidlami ochrany 
údajov alebo prebiehajúcim 
administratívnym alebo trestným 
vyšetrovaním zo strany orgánov Únie.
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2. Príjemcovia v súlade so smernicou 
(EÚ) 2019/1024 o otvorených dátach a 
opakovanom použití informácií verejného 
sektora uverejňujú všetky relevantné 
informácie týkajúce sa ich projektov v 
štandardizovanom a porovnateľnom 
otvorenom a strojovo čitateľnom formáte 
v úradnom, verejne prístupnom registri, a 
to okrem iného vrátane týchto informácií: 
návrhy projektov, vyhlásenie o 
neexistencii konfliktu záujmov, zápisnice 
zo schôdzí, posúdenia vplyvu, zmluvy, 
hodnotiace a audítorské správy, ako aj 
všetky verejné obstarávania sa uverejňujú 
na Portáli otvorených dát Európskej únie.
3. Členské štáty by mali štandardne 
sprístupniť všetky výsledky spolupráce 
(vrátane dát, štúdií, softvérových 
nástrojov atď.) verejnosti alebo vysvetliť 
povahu dôvernosti súboru.
4. Všetky zverejnené údaje uvedené v 
odsekoch 1 – 3 by mali byť k dispozícii 
bez časového obmedzenia. Inštitúcie Únie 
a členské štáty by mali ponúkať 
spoluprácu na logistických opatreniach s 
cieľom zachovať dostupnosť týchto 
údajov pre verejnosť aj po tom, ako 
príjemca prestane existovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Návrh nariadenia
Kapitola 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA IIIA
Vykonávanie delegovania právomoci
Článok 16b
Vykonávanie delegovania právomoci
1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
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delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 12 ods. 6 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2028.
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12 ods. 6 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 
ods. 6 nadobudne účinnosť, ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner
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Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva v súvislosti 
s nástrojom, jeho akciami a výsledkami 
informačné a komunikačné činnosti. 
Finančné zdroje alokované na nástroj 
prispievajú aj k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článkoch 3 a 4.

2. Komisia vykonáva v súvislosti 
s nástrojom, jeho akciami a výsledkami 
informačné a komunikačné činnosti. 
Finančné zdroje alokované na nástroj 
prispievajú aj k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článkoch 3 a 4. Komisia na svojom 
webovom sídle uverejní úplný a 
pravidelne aktualizovaný zoznam 
podporovaných projektov a sumu 
pridelenú na každý z nich. O týchto 
projektoch v dotknutých členských štátoch 
bude pravidelne informovať Styčné 
kancelárie Európskeho parlamentu 
(EPLO) a centrá Europa Experience.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Príloha I – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) výsledky poskytnutých činnosti 
technickej podpory, ako sú prijatie 
stratégie, prijatie nového alebo zmena 
existujúceho právneho predpisu/aktu, 
prijatie (nových) postupov a opatrení na 
posilnenie implementácie reforiem,

d) výsledky poskytnutých činnosti 
technickej podpory, ako sú prijatie 
stratégie, prijatie nového alebo zmena 
existujúceho právneho predpisu/aktu, 
prijatie (nových) postupov a opatrení na 
posilnenie implementácie reforiem a 
realizáciu investícií,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Dimitrios Papadimoulis
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v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie ex post uvedené v článku 16 
vykonáva Komisia aj s cieľom zistiť 
prepojenia medzi poskytnutou technickou 
podporou a implementáciou príslušných 
opatrení v dotknutom členskom štáte na 
posilnenie odolnosti, udržateľného rastu, 
zamestnanosti a súdržnosti.

Hodnotenie ex post uvedené v článku 16 
vykonáva Komisia aj s cieľom zistiť 
prepojenia medzi poskytnutou technickou 
podporou a implementáciou príslušných 
opatrení v dotknutom členskom štáte na 
posilnenie odolnosti, spravodlivého, 
inkluzívneho a udržateľného 
hospodárskeho a sociálneho rastu, 
vytvárania kvalitných pracovných miest a 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

Or. en


