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Pozměňovací návrh 570
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále také jen 
„facilita“).

Tímto nařízením se zřizuje facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále také jen 
„facilita“) jako dočasný nástroj určený k 
řešení nepříznivých dopadů a důsledků 
pandemie COVID-19 v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále také jen 
„facilita“).

Tímto nařízením se zřizuje dočasná facilita 
na podporu oživení a odolnosti (dále také 
jen „facilita“).

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „finančním příspěvkem“ se rozumí 
nevratná finanční podpora, která je k 
dispozici k přidělení nebo je přidělena 
členským státům v rámci facility, a

2. „finančním příspěvkem“ se rozumí 
nevratná finanční podpora, která je k 
dispozici k přidělení nebo je přidělena 
členským státům v rámci facility; 
„úvěrem“ se rozumí nerevolvingová 
úvěrová linka, která je k dispozici k 
přidělení nebo je přidělena členským 
státům v rámci facility, a

Or. en
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Pozměňovací návrh 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „evropským semestrem pro 
koordinaci hospodářských politik“ (dále 
jen „evropský semestr“) se rozumí proces 
stanovený v článku 2-a nařízení Rady 
(ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 199720.

vypouští se

__________________
20 Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. 
července 1997 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 
2.8.1997, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 574
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „evropským semestrem pro 
koordinaci hospodářských politik“ (dále 
jen „evropský semestr“) se rozumí proces 
stanovený v článku 2-a nařízení Rady (ES) 
č. 1466/97 ze dne 7. července 199720.

3. „evropským semestrem pro 
koordinaci politik udržitelného rozvoje“ 
(dále jen „evropský semestr“) se rozumí 
proces stanovený v článku 2-a nařízení 
Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. července 
199720 a rámec pro usnadnění provádění 
Zelené dohody pro Evropu, Evropského 
pilíře sociálních práv a cílů udržitelného 
rozvoje, přizpůsobený politickým 
potřebám v oblasti reakce na současnou 
krizi a budoucí výzvy, jak je uvedeno 
mimo jiné ve sdělení Komise o strategii 
pro udržitelný růst na rok 202020a

 a v 
jarním a letním balíčku evropského 
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semestru na rok 2020.

__________________ __________________
20 Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. 
července 1997 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 
2.8.1997, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. 
července 1997 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 
2.8.1997, s. 1).
20a Sdělení Komise COM/2019/650 final ze 
dne 17. prosince 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „evropskou přidanou hodnotou“ se 
pro účely tohoto nařízení rozumí hodnota 
vyplývající ze zásahu Unie, která doplňuje 
hodnotu (může vyplývat z různých 
faktorů, jako jsou např. zisky z 
koordinace, právní jistota, větší účinnost 
nebo doplňkovost), kterou by jinak 
vytvořily samotné členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „vnitrostátním plánem na podporu 
oživení a odolnosti“ (dále jen „vnitrostátní 
plán“) se rozumí čtyřletý plán sestávající z 
jednotlivých reformních a investičních 
opatření, který má být vypracován a 
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předložen každým členským státem za 
účelem přidělení finanční podpory 
členským státům v rámci facility;

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „vnitrostátním plánem na podporu 
oživení a odolnosti“ se rozumí čtyřletý 
plán sestávající z individuálních 
reformních a investičních opatření, který 
má být vypracován a předložen každým 
členským státem za účelem přidělení 
finanční podpory členským státům v 
rámci facility;

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „strategická autonomie“ je 
definována ve vztahu k činnostem 
způsobilým pro financování jako součást 
okna pro strategickou evropskou 
investiční politiku podle čl. 7 odst. 5 
nařízení …/… [nové nařízení o programu 
InvestEU];

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „milníkem“ se rozumí objektivně 
měřitelný a ověřitelný politický cíl, k jehož 
úplnému provádění se členský stát 
zavazuje právně závazným způsobem; 
dosažení milníku je předpokladem pro 
vyplacení splátky.

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „ekonomickou a sociální odolností“ se 
rozumí schopnost řešit hospodářský otřes 
a dosáhnout dlouhodobých strukturálních 
změn spravedlivým a inkluzivním 
způsobem za účelem posílení kvality života 
a dobrých životních podmínek pro 
všechny.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. „adicionalitou“ se pro účely tohoto 
nařízení rozumí dodržování požadavku 
adicionality stanoveného v [čl. 209 odst. 2 
písm. b)] [finančního nařízení] a případně 
maximalizace soukromých investic v 
souladu s [čl. 209 odst. 2 písm. d)] 
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[finančního nařízení];
Or. en

Pozměňovací návrh 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. „dodržováním zásady ‚významně 
nepoškozovat‘“ se rozumí zdržet se 
podpory nebo provádění hospodářských 
činností, které významně poškozují 
environmentální cíle, jak jsou definovány 
v ustanoveních článku 17 nařízení (EU) 
2020/852 (nařízení o taxonomii);

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. „minimálními zárukami“ se 
rozumí postupy definované v článku 18 
nařízení (EU) 2020/852 [nařízení o 
taxonomii];

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3d. „cíli Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí“ se rozumí dílčí a 
celkové cíle Unie v oblasti klimatu 
stanovené v nařízení (EU) …/… [evropský 
právní rámec pro klima] a dílčí a celkové 
cíle Unie v oblasti životního prostředí 
stanovené v nejnovějším dostupném 
akčním programu pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3e. „odolností“ se rozumí schopnost 
čelit společenským, hospodářským a 
environmentálním otřesům a 
přetrvávajícím strukturálním změnám 
udržitelným způsobem s cílem zachovat 
dobré společenské podmínky způsobem, 
který podporuje sociální začleňování, a 
aniž by bylo ohroženo dědictví pro 
budoucí generace;

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
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konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů. Plány na podporu 
oživení a odolnosti vypracované členskými 
státy se zaměří zejména na tyto politické 
oblasti:
a) strukturální reformy a projekty, 
které zlepšují dlouhodobou hospodářskou 
konkurenceschopnost a odolnost 
členských států, včetně rozvoje moderní 
zdravotnické infrastruktury, diverzifikace 
dodavatelských řetězců, řešení pro 
kontinuitu podnikání a poskytování 
služeb, zejména na podporu malých a 
středních podniků, opatření pro 
předcházení krizím a pro zvýšení 
připravenosti na ně, reforem správy s 
cílem minimalizovat administrativní zátěž, 
zvyšování kvalifikace a iniciativ 
zaměřených na rekvalifikaci; 
b) opatření na podporu přechodu na 
digitální ekonomiku, včetně rozvoje 
digitální infrastruktury, infrastruktury 
5G, digitalizace společnosti a správy, 
přístupu k digitální práci, podpory 
digitálních dovedností a výzkumu, kapacit 
pro uchovávání a výměnu dat, výzkumu a 
vývoje v oblasti autonomního řízení a 
umělé inteligence;
c) opatření na podporu dlouhodobé 
dekarbonizace hospodářství a přechodu 
na oběhové hospodářství, včetně rozvoje 
moderní a udržitelné dopravní 
infrastruktury, zejména zavedení 
udržitelné přeshraniční infrastruktury pro 
elektromobilitu a vodík, vývoje 
alternativních paliv pro všechny druhy 
dopravy a rozvoje infrastruktury pro 
udržitelné skladování a distribuci energie; 
moderní řešení v oblasti vytápění a 
chlazení, decentralizované energetické, 
plynové a vodíkové sítě, vysoce účinné 
budovy, rozvoj uhlíkově neutrálních 
průmyslových procesů.
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Členské státy jsou povinny vynaložit 50 % 
všech výdajů v rámci plánů na podporu 
oživení a odolnosti na opatření související 
s písmeny a) až c) tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s:

a) vzestupnou hospodářskou, sociální 
a územní konvergencí a soudržností;
b)  zmírněním sociálního a 
hospodářského dopadu krize COVID-19;
c) zelenou transformací na uhlíkově 
neutrální ekonomiku nejpozději do roku 
2050 v souladu se Zelenou dohodou pro 
Evropu, Pařížskou dohodou a cíli 
udržitelného rozvoje Organizace 
spojených národů, přičemž jsou chráněni 
pracovníci, kteří mohou být touto 
transformací dotčeni;
d) digitální transformací, přičemž jsou 
chráněni pracovníci, kteří mohou být 
touto transformací dotčeni;
e) podporou sociálních politik, 
sociálních práv a sociální ochrany v 
souladu s evropským pilířem sociálních 
práv a cíli udržitelného rozvoje OSN, 
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včetně posílení systémů veřejné zdravotní 
péče, sociálních infrastruktur a sociálních 
služeb, zejména pro mladé lidi, děti a 
zranitelné skupiny, posilování 
institucionální a administrativní odolnosti 
a kapacity pro reakci na krize, podpory 
udržitelného bydlení pro všechny, boje 
proti energetické chudobě, zachování 
pracovních míst, vytváření vysoce 
kvalitních osob a řešení chudoby 
pracujících;
f)  prosazováním rovnosti žen a 
mužů, rovných příležitostí a začlenění;
g) vzděláním a dovednostmi, včetně 
odborné přípravy, rekvalifikace a 
zvyšování kvalifikace;
h) výzkumem a inovacemi;
i) konkurenceschopností, odolností a 
produktivitou;
j) usnadňováním udržitelných 
investic v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2020/852 [nařízení EU o taxonomii];
k) podporou spravedlivého, 
inkluzivního a udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na tyto hlavní 
prioritní oblasti evropských politik, které 
musejí zohledňovat vnitrostátní plány na 
podporu oživení a odolnosti:
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udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

1) zelená transformace směřující k 
dosažení cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí;
2) otevřená digitální transformace, 
včetně zvyšování digitálních dovedností 
našich společností;
3) zlepšování sociální, hospodářské a 
institucionální odolnosti a připravenosti 
na krize.
Příloha IIIa nebo toto nařízení stanoví 
nezávazné pokyny týkající se reformních a 
investičních opatření spadajících do 
těchto tří prioritních oblastí evropské 
politiky. Oblast působnosti nástroje může 
navíc odkazovat na priority vnitrostátních 
politik v oblastech souvisejících s 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržností, zdravím, produktivitou, 
vzděláním a dovednostmi, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, genderově 
vyváženým a inkluzivním udržitelným 
růstem, zaměstnaností a investicemi a 
stabilitou finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 589
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením zajistí integrovaný přístup k 
účinnému a jednotnému zpětnému 
získávání prostředků Unie a odkazuje na 
tyto prioritní oblasti evropské politiky:
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udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

– zelená transformace v souvislosti se 
Zelenou dohodu, aktualizovanými cíli 
Unie v oblasti klimatu do roku 2030 a 
cílem klimatické neutrality EU do roku 
2050 při současném dodržení zásady 
„významně nepoškozovat“;
– digitální transformace v souvislosti s 
digitální agendou;
– hospodářská soudržnost, produktivita a 
konkurenceschopnost v souvislosti s 
průmyslovou strategií a strategií pro malé 
a střední podniky;
– sociální soudržnost v souvislosti s 
evropským pilířem sociálních práv;
– institucionální odolnost za účelem 
posílení schopnosti reagovat na krize;
– politiky v rámci nástroje Next 
Generation v souvislosti s evropskou 
agendou dovedností, zárukou pro mladé 
lidi a zárukou pro děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na tyto klíčové 
oblasti politiky:
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– hospodářská konvergence a sociální 
soudržnost v rámci EU v souladu s cíli 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje a 
evropským pilířem sociálních práv;
– zelená transformace v souladu s cíli 
Zelené dohody pro Evropu a Pařížské 
dohody; při současné ochraně 
pracovníků, kteří mohou být v důsledku 
těchto výrobních transformací postiženi;
– digitální transformace, se zohledněním 
digitální agendy;
-ekonomická odolnost s cílem podpořit 
výzkum a inovace, kvalitní zaměstnanost a 
udržitelné investice.

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na sedm hlavních 
oblastí politik:

Or. fr

Pozměňovací návrh 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, kulturou, vzděláním a 
dovednostmi, výzkumem a inovacemi, 
inteligentním, udržitelným a inkluzivním 
růstem, sociální ochranou, vysoce 
kvalitními pracovními místy a investicemi, 
rovností žen a mužů a začleňováním osob 
se zdravotním postižením, stabilitou 
finančních systémů, sociálním dialogem a 
posílením demokratických systémů, včetně 
účinných a nezávislých soudních systémů, 
jakož i pluralitou a svobodou sdělovacích 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, kulturou, vzděláním a 
dovednostmi, výzkumem a inovacemi, 
inteligentním, udržitelným a inkluzivním 
růstem, sociální ochranou, vysoce 
kvalitními pracovními místy a investicemi, 
rovností žen a mužů a začleňováním osob 
se zdravotním postižením, stabilitou 
finančních systémů, sociálním dialogem a 
posílením demokratických systémů, včetně 
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účinných a nezávislých soudních systémů, 
jakož i pluralitou a svobodou sdělovacích 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 594
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností při zohlednění cíle 
průmyslové strategie a strategie pro malé 
a střední podniky a nutnosti posílit 
fungování a odolnost výrobních řetězců, 
zdravím, konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním a 
inkluzivním růstem, zaměstnaností a 
investicemi a stabilitou finančních 
systémů. Oblast působnosti rovněž 
podporuje udržitelné hospodářství, 
zejména pokud jde o strategii od 
zemědělce ke spotřebiteli a strategie v 
oblasti biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
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transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů. Pro financování z této 
facility jsou způsobilé pouze investice s 
trvalým pozitivním dopadem na 
produktivitu členského státu a EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, správou a řízením věcí 
veřejných, rovností žen a mužů, vzděláním 
a dovednostmi, výzkumem a inovacemi, 
inteligentním, udržitelným a inkluzivním 
růstem, zaměstnaností a investicemi, 
stabilitou finančních systémů a řádným 
fungováním jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
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související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, udržitelnou zelenou, 
digitální a demografickou transformací, 
konvergencí, konkurenceschopností, 
strategickou autonomií, zdravím, 
odolností, produktivitou, vzděláním a 
dovednostmi, výzkumem a inovacemi, 
inteligentním, udržitelným a inkluzivním 
růstem, vysoce kvalitními pracovními 
místy a investicemi a stabilitou finančních 
systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 598
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou, oběhovou a 
digitální transformací směřující ke 
klimatické neutralitě, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou a 
environmentální odolností finančních 
systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na Oblast působnosti uplatňování facility na 
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podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, jakož i transformací 
směřující k odolné pečovatelské 
ekonomice, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
rovností žen a mužů, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, udržitelným a 
inkluzivním růstem, zaměstnaností a 
investicemi a stabilitou finančních 
systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, jakož i transformací 
směřující k odolné pečovatelské 
ekonomice, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
rovností žen a mužů, výzkumem a 
inovacemi, inteligentním, udržitelným a 
inkluzivním růstem, zaměstnaností a 
investicemi a stabilitou finančních 
systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, bezpečností 
dodávek energetických surovin a jiných 
kriticky důležitých surovin a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, udržitelnou 
mobilitou a cestovním ruchem, 
přeshraniční konektivitou, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
mající jasnou evropskou přidanou 
hodnotu a související s jednotným trhem, 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržností, malými a středními podniky, 
zelenou a digitální transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na šest hlavních 
oblastí politiky: – ekologickou 
transformaci s přihlédnutím k cílům 
Zelené dohody, novým cílům Unie pro rok 
2030 a dosažení klimatické neutrality v 
souladu s cílem Unie stanoveným v 
[právním rámci pro klima].

Or. en

Pozměňovací návrh 605
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
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Martina Michels

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, sociálním 
začleňováním, konkurenceschopností, 
odolností, produktivitou, kulturou a 
kreativitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zmenšením 
nedostatků v oblasti infrastruktury, 
zelenou a digitální transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, hmotnou i 
nehmotnou infrastrukturou a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, stabilitou 
finančních systémů a řádným fungováním 
jednotného trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Piernicola Pedicini
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, klimatem a životním 
prostředím, digitální transformací, 
zdravím, konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 610
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, dlouhodobou 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, demografií, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářstvím, malými a 
středními podniky, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, rozpočtovou, 
sociální a územní soudržností, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 614
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro, Herbert Dorfmann

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– hospodářská soudržnost, 
produktivita a konkurenceschopnost s 
přihlédnutím k cílům průmyslových 
strategií a strategií pro malé a střední 
podniky a k potřebě posílit fungování a 
odolnost výrobních řetězců, mimo jiné 
podporou orientace mikropodniků a 
malých a středních podniků v EU na 
vývoz;

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– územní soudržnost s ohledem na 
různé kategorie regionů, jako jsou 
kategorie definované nařízením o 
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společných ustanoveních týkající se [...] 
[nařízení o společných ustanoveních], 
přičemž se upřednostní nejméně rozvinuté 
regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 616
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– digitální transformace plně odráží 
zkušenosti v oblasti informačních a 
komunikačních technologií (IKT) během 
pandemie, zejména v oblasti zdravotní 
péče a vzdělávání. 

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– spravedlivá zelená transformace se 
zohledněním cílů vytyčených v Zelené 
dohodě pro Evropu; 
(v celém textu se sousloví „zelená 
transformace“ nahrazuje slovy 
„spravedlivá zelená transformace“.)

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– sociální a územní soudržnost s 
přihlédnutím k cílům evropského pilíře 
sociálních práv, Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, sociální 
dialog a posílení demokratických systémů; 
(V celém textu se sousloví „sociální a 
územní soudržnost“ nahrazuje slovy 
„sociální soudržnost“.)

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Facilita na podporu oživení a odolnosti 
zřízená tímto nařízením se nevztahuje na:
1. investice související s výrobou, 
zpracováním, přepravou, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv;
2. vyřazování jaderných elektráren z 
provozu, jejich provoz, úpravu nebo 
výstavbu;
3. investice, jejichž cílem je snižování 
emisí skleníkových plynů pocházejících 
z činností, které jsou uvedeny v příloze I 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES;
4.  vozidla poháněná motorem s 
vnitřním spalováním;
5. zvyšování kapacity letectví;
6. rozšiřování dálniční sítě;
7. námořní plavidla na pohon LNG a 
naftový pohon, s výjimkou investic do 
renovace stávajících plavidel za účelem 
podstatného zlepšení jejich energetické 
účinnosti a množství emisí skleníkových 
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plynů;
8. dopravní infrastrukturu pro fosilní 
plyn (LNG/CNG).

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřuje pravomoc přijmout do 
dne 31. prosince 2020 akt v přenesené 
pravomoci, který doplní toto nařízení 
vypracováním obecných pokynů pro 
uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ ve smyslu definice v čl. 2 
odst. 17 nařízení (EU) 2019/2088 o 
zveřejňování informací souvisejících s 
udržitelností v odvětví finančních služeb a 
u otázek spojených s životním prostředím 
ve smyslu definice uvedené v článku 17 
nařízení 2020/852 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic 
(taxonomie EU). Pro tyto pokyny použije 
Komise kritéria stanovená v taxonomii 
EU, kdykoli je to možné. Vnitrostátní 
plány na podporu odolnosti a oživení musí 
být v souladu s těmito pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plány na podporu oživení a odolnosti 
musí splňovat tyto požadavky: – nejméně 
40 % částky plánu na podporu oživení a 
odolnosti přispěje ke spravedlivé zelené 
transformaci,
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– nejméně 20 % částky plánu na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k digitální 
transformaci,
– nejméně 30 % částky plánu na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k sociální a 
územní soudržnosti,
– nejméně 10 % částky plánu na podporu 
oživení a odolnosti se přispěje do nástroje 
Next Generation.

Or. en

Pozměňovací návrh 622
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Uplatňování tohoto nařízení je plně v 
souladu s článkem 152 SFEU a 
vnitrostátní plány na podporu oživení a 
odolnosti vydané na základě tohoto 
nařízení zohledňují vnitrostátní postupy a 
instituce pověřené tvorbou mezd. Toto 
nařízení zohledňuje článek 28 Listiny 
základních práv Evropské unie a jeho 
uplatňováním není dotčeno právo 
sjednávat, uzavírat nebo vymáhat 
kolektivní smlouvy ani právo na kolektivní 
opatření podle vnitrostátního práva a 
praxe.

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nástroj nepodporuje přímo ani nepřímo 
investice související s výrobou, 
zpracováním, distribucí, ukládáním, 
přenosem nebo spalováním fosilních 
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paliv.
Or. en

Pozměňovací návrh 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi se svěřuje pravomoc přijmout do 
dne 31. prosince 2020 akt v přenesené 
pravomoci, který doplní toto nařízení 
vypracováním obecných pokynů pro 
uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ ve smyslu definice v čl. 2 
odst. 17 nařízení (EU) 2019/2088 o 
zveřejňování informací souvisejících s 
udržitelností v odvětví finančních služeb 
a, u otázek spojených s životním 
prostředím, článku 17 nařízení 2020/852 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic (taxonomie EU). Je-li to možné, 
použije Komise kritéria stanovená v 
taxonomii EU. Vnitrostátní plány na 
podporu odolnosti a oživení musí být v 
souladu s těmito pokyny.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Negativní působnost

Spotřební výdaje a financování 
pravidelných průběžných rozpočtových 
výdajů nejsou způsobilé pro financování z 
této facility.

Or. en
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Pozměňovací návrh 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je zlepšit v 
krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém horizontu kvalitu života lidí 
příspěvkem k řešení výzev v šesti 
politických oblastech uvedených v článku 
3, a tudíž podpořit hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost Unie tím, že zlepší 
kapacitu sociální a hospodářské odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, zmírní 
sociální a hospodářský dopad krize a 
podpoří spravedlivou zelenou a digitální 
transformaci, a tím přispěje k obnově 
růstového potenciálu ekonomik Unie, 
podpoře tvorby vysoce kvalitních 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19, podpoře udržitelného růstu a 
spravedlivému posílení sociálních 
infrastruktur, které podporuje 
začleňování. Zvláštní pozornost by měla 
být věnována vzájemnému působení a 
provázání 6 oblastí politiky uvedených v 
článku 3 a tomu, jak zajistit komplexní a 
soudržný přístup k celkovému zvýšení 
blahobytu.

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že se zaměří na 
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odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

prioritní oblasti evropské politiky, čímž 
bude usilovat o zlepšení kapacity odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států a jejich 
připravenosti na krize, zmírní sociální, 
genderový a hospodářský dopad krize a 
podpoří zelenou transformaci směřující ke 
splnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí, včetně cíle Unie a 
členských států v oblasti klimatu do roku 
2030 a otevřenou digitální transformaci, a 
tím přispěje k obnově potenciálu ekonomik 
Unie v oblasti udržitelného růstu, k 
podpoře tvorby pracovních míst po krizi v 
důsledku COVID-19 prostřednictvím 
zajištění transformace směřující k 
pečovatelské ekonomice a ochranou 
úrovně veřejných investic a k podpoře 
udržitelného, genderově vyváženého růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 628
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie a environmentální 
transformaci tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu, 
vysoké úrovně ochrany životního prostředí 
a klimatických cílů EU, jak stanoví 
nařízení, kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima).

Or. en
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Pozměňovací návrh 629
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
přispěje ke strategické autonomii Unie, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize, 
zejména provedením Evropského pilíře 
sociálních práv, a podpoří zelenou a 
digitální transformaci, především 
dosažením aktualizovaných cílů Unie v 
oblasti klimatu do roku 2030 a cíle 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2050, a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je usnadnit provádění 
politických oblastí uvedených v článku 3, 
a tím podpořit hospodářskou, sociální a 
územní konvergenci a soudržnost Unie 
směrem vzhůru, bojovat proti 
nerovnostem a sociálnímu vyloučení, 
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a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

zlepšit kapacitu odolnosti a přizpůsobivosti 
členských států, zmírní sociální a 
hospodářský dopad krize COVID-19 a 
podpoří zelenou a digitální transformaci a 
současně ochránit pracovníky, kteří 
mohou čelit negativnímu dopadu v 
důsledku transformací, a tím přispěje k 
obnově udržitelného růstového potenciálu 
Unie, podpoře tvorby pracovních míst po 
krizi v důsledku COVID-19 a podpoře 
spravedlivého a udržitelného růstu 
podporujícího začleňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států 
a přispívá ke strategické autonomii Unie, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří transformaci směřující ke 
splnění cílů Zelené dohody pro Evropu v 
oblasti životního prostředí a klimatu, 
včetně cíle klimatické neutrality EU do 
roku 2050, digitální transformaci, a tím 
přispěje k obnově růstového potenciálu 
ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální, hospodářský a 
demografický dopad krize a podpoří 
udržitelnou zelenou, digitální a 
demografickou transformaci, a tím přispěje 
k obnově růstového potenciálu a k 
umožnění konvergence ekonomik Unie, 
podpoře tvorby pracovních míst po krizi v 
důsledku COVID-19 a podpoře 
udržitelného socioekonomického, 
dlouhodobého růstu, jehož hybnou silou 
budou zlepšení ekonomické účinnosti, 
opatření na zvýšení odolnosti zdravotní 
péče, opatření v oblasti klimatu a politiky 
sociálního začleňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit oživení a 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti, její kritickou infrastrukturu a 
přizpůsobivosti členských států, zmírní 
sociální a hospodářský dopad krize a 
podpoří zelenou a digitální transformaci, a 
tím přispěje k obnově růstového potenciálu 
a dlouhodobé konkurenceschopnosti 
ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře inteligentního a 
udržitelného růstu podporujícího oživení a 
konektivity při současném zachování 
přidané hodnoty finanční podpory v rámci 
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Unie.
Or. en

Pozměňovací návrh 634
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
zejména při dosahování aktualizovaných 
cílů Unie v oblasti klimatu do roku 2030 a 
cíle dosažení klimatické neutrality do roku 
2050, podpoře hybných sil hospodářství 
Unie, včetně začínajících podniků a 
malých a středních podniků, a tím přispěje 
k obnově růstového potenciálu ekonomik 
Unie, podpoře tvorby pracovních míst po 
krizi v důsledku COVID-19 a podpoře 
udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální 
transformaci, a tím přispěje k obnově 

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářství členských států, jakož i 
sociální a územní soudržnost tím, že zlepší 
kapacitu odolnosti a přizpůsobivosti 
členských států, zmírní sociální a 
hospodářský dopad krize, a tím přispěje k 
obnově růstového potenciálu ekonomik 
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růstového potenciálu ekonomik Unie, 
podpoře tvorby pracovních míst po krizi v 
důsledku COVID-19 a podpoře 
udržitelného růstu.

členských států, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře internacionalizace, 
odolnosti a diverzifikace dodavatelských 
řetězců a zvýšení výroby a zaměstnanosti, 
zejména v nejpostiženějších odvětvích, 
jako je cestovní ruch a potravinový 
řetězec.

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší 
konkurenceschopnost, kapacitu odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, zmírní 
sociální a hospodářský dopad krize a 
podpoří zelenou a digitální transformaci, a 
tím přispěje k obnově růstového potenciálu 
ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu. 
Posílení hospodářské 
konkurenceschopnosti a boj proti 
protekcionismu jsou klíčové pro oživení 
udržitelného hospodářství podporujícího 
začleňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je po krizi v důsledku 
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hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

COVID-19 podpořit hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost Unie tím, že 
zlepší kapacitu odolnosti a přizpůsobivosti 
členských států prostřednictvím překonání 
výzev strukturální povahy, zmírní sociální 
a hospodářský dopad krize a podpoří 
zelenou a digitální transformaci, a tím 
přispěje k vzestupné hospodářské a 
sociální konvergenci, obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst a dosažení rozumných 
střednědobých rozpočtových postojů a 
podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
včetně reforem podporujících účinnější 
veřejnou správu, zmírní sociální a 
hospodářský dopad krize a podpoří zelenou 
a digitální transformaci, a tím přispěje k 
vzestupné hospodářské a sociální 
konvergenci, obnově růstového potenciálu 
ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného a 
inkluzivního růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Andrey Novakov, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Dominique Riquet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím podpoří udržitelnou mobilitu a 
motivuje k investicím do železniční 
dopravy a infrastruktury; přispěje k 
obnově růstového potenciálu ekonomik 
Unie, podpoře tvorby pracovních míst po 
krizi v důsledku COVID-19 a podpoře 
udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 640
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, k podpoře 
reforem nezbytných ke vstupu do 
eurozóny v případě členských států, které 
se zavázaly ke vstupu, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Agnès Evren
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je zaručit dlouhodobou 
hospodářskou prosperitu Unie, podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize, 
podpoří zelenou a digitální transformaci a 
posílí strategickou autonomii Unie, a tím 
přispěje k obnově růstového potenciálu 
ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově zrychleného 
rozvoje činností ekonomik Unie 
slučitelných s Pařížskou dohodou o změně 
klimatu a omezení činností, které s touto 
dohodou slučitelné nejsou, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 643
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální, hospodářský a genderový 
dopad krize a podpoří zelenou a digitální 
transformaci a prosazování rovnosti žen a 
mužů, a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu 
podporující začleňování a rovnosti žen a 
mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 644
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 při současném kladení 
zvláštního důrazu na prosazování rovnosti 
žen a mužů na trhu práce a podpoře 
udržitelného růstu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 645
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize, 
napomůže přechodu Unie na klimatickou 
neutralitu a dosažení plné 
environmentální udržitelnosti, podpoří 
digitální transformaci, a tím přispěje k 
obnově růstového potenciálu ekonomik 
Unie, podpoře tvorby pracovních míst po 
krizi v důsledku COVID-19 a podpoře 
udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální 
transformaci, a tím přispěje k obnově 
růstového potenciálu ekonomik Unie, 
podpoře tvorby pracovních míst po krizi v 
důsledku COVID-19 a podpoře 
udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je zlepšit kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik členských států, 
podpoře kultury rovnosti po krizi v 
důsledku COVID-19 a podpoře 
udržitelného růstu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 647
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou transformaci, včetně 
prozatímních a doplňkových činností, a 
digitální transformaci, a tím přispěje k 
obnově růstového potenciálu ekonomik 
Unie, podpoře tvorby pracovních míst po 
krizi v důsledku COVID-19 a podpoře 
udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu a 
zlepšení demografické situace.

Or. en

Pozměňovací návrh 649
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Marc 
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Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina 
Picierno

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální, hospodářský a genderový 
dopad krize a podpoří zelenou, 
pečovatelskou a digitální transformaci, a 
tím přispěje k obnově růstového potenciálu 
ekonomik Unie, podpoře genderově citlivé 
tvorby pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 650
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je zabývat se výše 
uvedenými politickými oblastmi, a tím 
podpořit hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Isabel Benjumea Benjumea
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou, konkurenceschopnou 
ekonomiku založenou na znalostech a 
digitální transformaci, a tím přispěje k 
obnově růstového potenciálu ekonomik 
Unie, podpoře tvorby pracovních míst po 
krizi v důsledku COVID-19 a podpoře 
udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize, 
zmenší rozdíl v oblasti infrastruktury a 
podpoří zelenou a digitální transformaci, a 
tím přispěje k obnově růstového potenciálu 
ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 653
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
dlouhodobou hospodářskou, prosperitu 
Unie tím, že zlepší kapacitu odolnosti a 
přizpůsobivosti členských států, zmírní 
sociální a hospodářský dopad krize a 
podpoří zelenou a digitální transformaci, a 
tím přispěje k obnově růstového potenciálu 
a dlouhodobé konkurenceschopnosti 
ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, zejména 
podporou udržitelného růstu a podporou 
tvorby pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) opatření na posílení vzdělávací 
infrastruktury v raném věku od nuly na 
dvanáct let s cílem přizpůsobit školní 
skupiny zdravotním požadavkům na 
prevenci onemocnění COVID-19 a řídit se 
doporučeními WHO;

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Siegfried Mureşan, Mircea-Gheorghe Hava, Cristian-Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Facilita přispívá k cílům politik 
EU a k posílení jednotného trhu 
prováděním opatření, jako jsou:
– opatření, která do praxe zavádějí cíle 
Pařížské dohody a Zelené dohody a vedou 
k dosažení cílů EU a přispívají k postupné 
dekarbonizaci hospodářství, mimo jiné 
prostřednictvím financování energetické 
infrastruktury, zejména inteligentních 
elektrických sítí a přechodných 
plynárenských sítí (jako je zemní plyn 
nebo vodík), opatření v oblasti energetické 
účinnosti, včetně opatření na rozvoj 
inteligentních systémů dálkového 
vytápění;
– opatření, která podporují digitální 
infrastrukturu a digitalizaci vnitrostátních 
systémů a pracovních míst, rozšiřují 
přístup k výkonu práce pomocí digitálních 
zařízení a prosazují digitální dovednosti;
– opatření na podporu hospodářského 
oživení a stability, včetně opatření k 
zajištění solventnosti, pobídek pro 
přizpůsobení se průmyslovým politikám, 
ekosystémům a diverzifikaci 
dodavatelských řetězců, malých a 
středních podniků, výzkumu a inovací, 
podnikání, rozvoje dopravní 
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infrastruktury, jako jsou sítě TEN-T, 
městská mobilita a inteligentní městská 
řešení, jako je infrastruktura pro dobíjení 
elektromobility, udržitelný cestovní ruch, 
mimo jiné prostřednictvím rozvoje 
infrastruktury cestovního ruchu, investice 
do udržitelného zemědělství, jako je rozvoj 
zemědělské infrastruktury nebo zařízení 
na výrobu potravin, jakož i opatření na 
podporu rozvoje venkova, opatření ke 
zmírnění dopadu krize na proces 
přijímání jednotné měny členskými státy 
mimo eurozónu;
– opatření, která posilují sociální systémy 
a systémy sociálního zabezpečení, 
celoživotní učení a odbornou přípravu, 
inkluzivní politiky na trhu práce, včetně 
sociálního dialogu, vytváření vysoce 
kvalitních pracovních míst, potírání 
chudoby, příjmové nerovnosti a 
nerovnosti mezi ženami a muži, podporu 
začleňování do společnosti, řešení otázky 
energetické chudoby a vytváření rovných 
příležitostí, jakož i hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost, včetně 
integrovaných územních investic;
– opatření, která posilují odolnost a 
kapacitu systémů zdravotní péče a 
pečovatelských služeb, mimo jiné 
prostřednictvím vývoje zdravotní 
infrastruktury, a která k těmto službám a 
systémům zlepšují přístup, zvyšují 
efektivitu veřejné správy a vnitrostátních 
struktur, včetně snižování administrativní 
zátěže, a posilují účinnost justičních 
systémů a dohledu nad praním peněz;
– opatření, která podporují vzdělávání a 
získávání dovedností, mimo jiné 
prostřednictvím rozvoje vzdělávací 
infrastruktury, posilují úlohu dovedností 
pomocí cílení generačních priorit na 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci 
aktivní pracovní síly, integrační programy 
pro nezaměstnané, politiky investování do 
příležitostí a přístupu pro děti a mládež ke 
vzdělávání, zdraví, výživě, pracovním 
místům a bydlení a politiky po překlenutí 
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generační propasti.
Or. en

Pozměňovací návrh 657
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Facilita přispívá k naplňování cílů 
unijních politik, cílů OSN pro udržitelný 
rozvoj, evropského pilíře sociálních práv a 
Pařížské dohody a k upevňování 
jednotného trhu prováděním opatření za 
účelem:
– uvedení do praxe cílů Pařížské dohody a 
Zelené dohody pro Evropu, které 
přispívají k dekarbonizaci hospodářství;
– podpory hospodářského oživení a 
průmyslové politiky, přispívání k 
diverzifikaci dodavatelských řetězců a 
podpory krátkých výrobních/distribučních 
kanálů, malých a středních podniků, 
výzkumu a inovací a rozvoje udržitelné 
infrastruktury;
– posílení sociálních systémů a systémů 
sociálního zabezpečení, celoživotního 
učení a odborné přípravy, politiky na trhu 
práce založené na solidních pracovních 
právech k boji proti rostoucí nejistotě 
pracovních míst, včetně sociálního 
dialogu, vytváření vysoce kvalitních 
pracovních míst, potírání chudoby, 
příjmové nerovnosti a nerovnosti mezi 
ženami a muži, podporu začleňování do 
společnosti, řešení otázky energetické 
chudoby a vytváření rovných příležitostí;
– posílení odolnosti, přístupnosti a 
kapacity systémů veřejného zdraví a 
zdravotní péče;
– podpory vzdělávání a získávání 
dovedností, úlohy zvyšování dovedností, 
změny kvalifikace a rekvalifikace aktivní 
pracovní síly, politik investování do 
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příležitostí a přístupu pro děti a mládež ke 
vzdělávání, zdraví, výživě, pracovním 
místům a bydlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Facilita přispívá k cílům politik 
EU prováděním opatření, jako jsou:
– opatření, která posilují odolnost a 
kapacitu systémů zdravotní péče a 
pečovatelských služeb a která k těmto 
službám a systémům zlepšují přístup, 
zvyšují efektivitu veřejné správy a 
vnitrostátních struktur, včetně snižování 
administrativní zátěže, a posilují účinnost 
justičních systémů, dohledu nad praním 
peněz a posílení systémů migrace a 
ochrany hranic;
– opatření, která podporují oživení a 
stabilitu hospodářství, podněty k 
přizpůsobení se průmyslové politice, 
ekosystémy a diverzifikaci dodavatelských 
řetězců, malé a střední podniky, výzkum a 
inovace, podnikání, cestovní ruch, rozvoj 
udržitelné infrastruktury, rozvoj 
zemědělské infrastruktury, kroky ke 
zmírnění dopadů krize na proces 
přijímání jednotné měny členskými státy, 
které nejsou členy eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 659
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Facilita přispívá k naplňování cílů 
unijních politik, cílů OSN pro udržitelný 
rozvoj, evropského pilíře sociálních práv a 
Pařížské dohody a k upevňování 
jednotného trhu prováděním opatření, 
jako jsou například:
– opatření, která do praxe zavádějí cíle 
Pařížské dohody a Zelené dohody a vedou 
k dosažení nových cílů Unie pro rok 2030, 
čímž přispívají k postupné dekarbonizaci 
hospodářství a k dosažení klimatické 
neutrality v souladu s cílem Unie 
stanoveným v nařízení XXXX/XX 
(evropský právní rámec pro klima).

Or. en

Pozměňovací návrh 660
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Facilita přispívá k naplňování cílů 
unijních politik, cílů OSN pro udržitelný 
rozvoj, evropského pilíře sociálních práv a 
Pařížské dohody a k upevňování 
jednotného trhu prováděním opatření, 
jako jsou například:
– opatření, která uvádějí do praxe cíle 
Pařížské dohody a Zelené dohody a vedou 
k naplňování nových cílů Unie pro rok 
2030, přičemž přispívají k postupné 
dekarbonizaci hospodářství a dosažení 
klimatické neutrality v souladu s cíli Unie 
stanovenými v [právní rámec pro klima].

Or. en

Pozměňovací návrh 661
Luděk Niedermayer
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Facilita přispívá k cílům politik 
Unie prováděním opatření, která by 
výrazně urychlila zvyšování kompetence v 
oblasti IKT, zejména na primární a 
sekundární úrovni vzdělávání, jakož i 
opatření na podporu využívání 
technologie pro elektronické učení, 
distanční učení nebo projektové učení, 
zejména na primární a sekundární úrovni 
vzdělávání, a bylo by k dispozici 
studentům v celé EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Facilita přispívá k cílům politik 
Evropské unie, cílům udržitelného rozvoje 
OSN, evropskému pilíři sociálních práv a 
provádění Pařížské dohody, jakož i k 
navazování vazeb mezi evropskými 
ekonomikami, společnostmi a institucemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 663
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Příloha IV nebo toto nařízení 
stanoví nezávazné pokyny týkající se 
reformních a investičních opatření 
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spadajících do oblastí evropské politiky 
uvedené v článku 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 664
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení vědecky podložených a časově 
omezených milníků a cílů reforem a 
investic založených na harmonizovaných 
ukazatelích a metodice účetnictví 
přírodního kapitálu stanovených v jejich 
plánech na podporu oživení, odolnosti a 
transformace. Uvedený specifický cíl je 
potřeba plnit v úzké spolupráci 
s nezávislými vědeckými odborníky a 
dotčenými členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a 
investičních opatření stanovených v jejich 
plánech na podporu oživení a odolnosti v 
souladu se společnými prioritními 
oblastmi evropské politiky vymezenými v 
článku 3. Uvedený specifický cíl je 



PE657.420v01-00 56/270 AM\1213689CS.docx

CS

potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů strukturálních 
reforem (včetně reforem systémů veřejné 
správy) a investic stanovených v jejich 
plánech na podporu oživení a odolnosti. 
Uvedený specifický cíl je potřeba plnit 
v úzké spolupráci s dotčenými členskými 
státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení jasných milníků a cílů reforem a 
udržitelných investic podporujících růst 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 668
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení jasných milníků a cílů reforem a 
udržitelných investic podporujících růst 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké a transparentní 
spolupráci s dotčenými členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 670
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – bod 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Reformy a investice zahájené 
členskými státy po 1. únoru 2020 jsou 
způsobilé v rámci facility pro reformy a 
odolnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 671
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Facilita finančně podporuje 
projekty v oblasti dekarbonizace, 
digitalizace a podpory malých a středních 
podniků:
– 40 % opatření financovaných v rámci 
facility přispívá k dosažení cílů Unie v 
oblasti dekarbonizace, zejména 
prostřednictvím investic do rozvoje nových 
technologií a zavádění infrastruktury. To 
zahrnuje plyn a vodík;
– 40 % opatření financovaných v rámci 
facility přispívá k cílům Unie v oblasti 
digitalizace, včetně příspěvku na výzkum, 
infrastrukturu a rozvoj elektronických 
služeb;
– 20 % celkových opatření bude věnováno 
na podporu malých a středních podniků.

Or. en

Pozměňovací návrh 672
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Facilita na podporu oživení a 
odolnosti podporuje pouze projekty, které 
dodržují zásadu „významně 
nepoškozovat“, jak je definována v 
nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce 
pro usnadnění udržitelných investic.
Prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci, kterým se doplňuje toto 
nařízení, Komise stanoví podrobná 
pravidla k provádění zásady „významně 
nepoškozovat“ pro účely facility na 
podporu oživení a odolnosti za použití 
kritérií uvedených v nařízení (EU) 
2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 673
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem přispět k cílům Pařížské 
dohody a Zelené dohody pro Evropu a být 
s nimi plně v souladu, přispěje nejméně 
37 % částky každého plánu na podporu 
oživení a odolnosti k začlenění opatření v 
oblasti klimatu a 10 % na biologickou 
rozmanitost. Všechny fondy v rámci plánů 
na podporu oživení a odolnosti dodržují 
kritéria „významně nepoškozovat“ 
uvedená v nařízení (EU) 2020/852 
[nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic].

Or. en

Odůvodnění

EP ve svém usnesení 2020/2732(RSP) vyzval k přijetí závazného cíle v oblasti klimatu 30 % a 
cílů souvisejících s biologickou rozmanitostí ve výši 10 %. Evropský parlament by měl 
soudržně žádat, aby více než 37 % výdajů směřovalo na oblast klimatu (v souladu s 
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posouzením Komise č. 84 o začleňování oblasti klimatu ze dne 27/08/2020) s cílem dosáhnout 
30% klimatického cíle, o němž rozhodla Rada EU s ohledem na VFR a NGEU, a 10 % výdajů 
na biologickou rozmanitost v rámci facility na podporu oživení a odolnosti. Tento přístup 
předpokládá dvojí počítání: dosažení cíle v oblasti biologické rozmanitosti může být 
usnadněno výdaji souvisejícími s klimatem.

Pozměňovací návrh 674
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora prostřednictvím facility 
nesmí nahrazovat opakované výdaje z 
vnitrostátního rozpočtu a musí být v 
souladu s adicionalitou unijního 
financování. Opakované náklady na 
investice a reformy se však zohlední při 
vykazování nákladů v rámci plánu na 
podporu oživení a odolnosti, pokud mají 
přímé pozitivní strukturální přínosy a 
pokud je negativní dopad na saldo 
veřejných financí pouze dočasný.

Or. en

Pozměňovací návrh 675
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Facilita podporuje opakované 
vnitrostátní rozpočtové výdaje nebo 
snížení daní, které jsou plánovány jako 
trvalé, pouze pokud lze prokázat, že tyto 
výdaje nebo snížení daní přispívají k 
jednomu z cílů stanovených v článku 3, 
zatímco byla přijata opatření k zajištění 
toho, aby jimi nebyla narušena opatření v 
oblasti klimatu a biologické rozmanitosti a 
environmentální udržitelnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 676
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora z facility nesmí 
nahrazovat vnitrostátní výdaje a ctí 
zásadu adicionality, ledaže členské státy 
mohou řádně odůvodnit omezené 
vnitrostátní převody výdajů za účelem 
dosažení evropského průměru 
vnitrostátních výdajů v oblasti vzdělávání 
a výzkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Facilita na podporu oživení a 
odolnosti zajistí, aby 50 % prostředků 
facility podporovalo opatření v oblasti 
klimatu v souladu s cíli Zelené dohody pro 
Evropu a Pařížské dohody o klimatu. 
Členské státy určí a sledují výdaje v 
oblasti klimatu s využitím kritérií 
stanovených taxonomií EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Projekty přinášejí přidanou 
hodnotu EU a měly by být upřednostněny 
buď přeshraniční projekty, nebo projekty, 
které svými vedlejšími účinky vytvářejí 
evropskou přidanou hodnotu ve více než 
jednom členském státě nebo regionu.

Or. en

Pozměňovací návrh 679
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Facilita nenahrazuje opakované 
vnitrostátní výdaje a členské státy 
zachovají alespoň stejnou úroveň svých 
veřejných investic ve srovnání s 
průměrnou úrovní svých veřejných 
investic v předchozích pěti letech.

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Podpora prostřednictvím facility 
nesmí nahrazovat opakované výdaje z 
vnitrostátního rozpočtu a musí být v 
souladu s adicionalitou unijního 
financování.

Or. en

Pozměňovací návrh 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Facilita nesmí stát v cestě 
strategickým a hospodářským zájmům 
Unie. V této souvislosti nebude poskytnuta 
podpora projektům, které tvoří součást 
strategických investičních plánů třetích 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 682
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Z této facility nelze financovat 
opakující se vládní výdaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 683
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Facilita nenahrazuje pravidelné 
vnitrostátní rozpočtové výdaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Facilita nefinancuje projekty, 
které poškozují jednotný trh nebo které by 
přispěly k jeho roztříštěnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Obecné zásady pro investiční a reformní 

opatření obsažená ve vnitrostátních 
plánech na podporu oživení a odolnosti

1. Facilita podporuje pouze činnosti, 
které významně nepoškozují jeden nebo 
více environmentálních cílů uvedených v 
článku 9 nařízení (EU) 2020/852 v 
souladu s ustanoveními článku 17 
nařízení (EU) 2020/852, jakož i činnosti 
prováděné v souladu s „minimálními 
zárukami“ podle článku 18 nařízení (EU) 
2020/852.
2. Facilita nepodporuje činnosti, 
které vedou k uzamčení (lock-in) uhlíkově 
náročných aktiv, která ohrožují dosažení 
cílů Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí. Zejména nepodporuje investice 
související s:
a) vyřazováním jaderných elektráren 
z provozu, jejich údržbou nebo výstavbou 
a nakládáním s jaderným odpadem a jeho 
ukládáním;
b) výrobou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv;
c) odstraňováním odpadů 
skládkováním;
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d) zařízeními pro spalování odpadu;
e) letištní infrastrukturou, vyjma 
nejvzdálenějších regionů.
f) vozidly vybavenými motorem 
s vnitřním spalováním.
3. Nejméně 40 % odhadovaných 
celkových nákladů v rámci všech plánů 
na podporu oživení a odolnosti uvedených 
v článku 15 se přidělí na činnosti, které 
významně přispívají ke zmírňování změny 
klimatu nebo přizpůsobování se této 
změně podle článků 10 a 11 nařízení (EU) 
2020/852. Nejméně 10 % odhadovaných 
celkových nákladů v rámci všech plánů 
na podporu oživení a odolnosti se navíc 
přidělí na činnosti, které významně 
přispívají ke kterémukoli z ostatních 
environmentálních cílů podle uvedeného 
nařízení. Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 25a s 
cílem upřesnit metodiku a související 
ustanovení o podávání zpráv s cílem 
podpořit členské státy při plnění 
požadavků podle tohoto odstavce a 
sledování plnění těchto požadavků.
Všechny finanční prostředky přidělené na 
zelenou transformaci, tj. evropskou 
prioritní oblast politiky, uvedenou v čl. 14 
odst. 1 podporují ekonomické činnosti, 
které jsou v souladu s článkem 3 nařízení 
(EU) 2020/852 považovány za 
environmentálně udržitelné.
4. Investiční a reformní opatření 
podporovaná prostřednictvím facility 
nenahrazují žádné opakované vnitrostátní 
rozpočtové výdaje a závazky.
5. Facilita nepodporuje investice a 
reformní opatření, která nemají trvalý 
účinek nebo která snižují vládní příjmy na 
delší dobu nebo trvale, jako jsou daňové 
škrty nebo snížení odvodů.
6. Investiční a reformní opatření 
podporovaná facilitou musí být v souladu 
se zásadou rovnosti žen a mužů a musí 
zajišťovat genderově vyvážený dopad, 
pokud jde o dopady na zaměstnanost a 
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finanční přínosy, s cílem vyvážit investice 
v odvětvích, v nichž dominují ženy nebo 
muži, včetně investic do pečovatelské 
ekonomiky. Souhrnný účinek opatření ve 
vnitrostátních plánech se zohlední ve 
vnitrostátních posouzeních dopadu na 
rovnost žen a mužů předkládaných Komisi 
a je zásadní součástí hodnocení facility.
7. Investiční a reformní opatření 
podporovaná facilitou, která zahrnují 
nákup nebo udělování licencí pro 
software i hardware informačních 
technologií, dodržují zásady přístupnosti, 
interoperability, energetické účinnosti a 
ochrany osobních údajů, podporují 
používání řešení s otevřeným zdrojovým 
kódem a podněcují obchodní transakce s 
malými a středními podniky a začínajícími 
podniky.
8. Aniž jsou dotčeny požadavky na 
přidělování uvedené v článku 3, zajistí 
členský stát přidělení finančních 
prostředků získaných z nástroje mezi obce 
a místní orgány na základě potřeb a 
přidělí nejméně 10 % jejich maximálního 
finančního příspěvku uvedeného v článku 
10 obcím a místním orgánům a zajistí 
přímý přístup k těmto zdrojům. Komise 
přijme akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 25a s cílem upřesnit 
opatření, která mají členské státy přijmout 
pro poskytování zdrojů prostřednictvím 
facility obcím a místním orgánům.
9. Investice a reformní opatření 
plánovaná po 1. únoru 2020 týkající se 
hospodářských a sociálních důsledků 
způsobených pandemií COVID-19 jsou 
způsobilá pro podporu prostřednictvím 
facility na podporu oživení a odolnosti za 
předpokladu, že splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand
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Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Horizontální požadavky

1. V souladu s čl. 16 odst. 2a přijímá 
Komise akty v přenesené pravomoci: 
a) facilita nesmí stát v cestě 
strategickým a hospodářským zájmům 
Unie. V tomto ohledu se podpora 
neposkytuje projektům, které jsou součástí 
strategických investičních plánů třetích 
zemí a které spadají do působnosti 
faktorů, které by mohly mít vliv na 
bezpečnost nebo veřejný pořádek a které 
členské státy a Komise zohlední podle 
článku 4 nařízení 2019/452;
b) facilita nesmí nahrazovat 
opakované výdaje z vnitrostátního 
rozpočtu a musí být v souladu se zásadou 
adicionality unijního financování; 
c) plány na podporu oživení a 
odolnosti vytvářejí evropskou přidanou 
hodnotu, tj. hodnotu vyplývající ze zásahu 
Unie, která by doplňovala hodnotu, kterou 
by jinak vytvořily samotné členské státy, a 
dotčený členský stát bude těžit z 
významných přínosů v podobě synergií s 
jinými plány na podporu oživení a 
odolnosti;
d) zda by plán na podporu oživení a 
odolnosti měl být v souladu se strategií 
EU pro rovnost žen a mužů na období 
2020–2025;
e) facilita přidělí nejméně 37 % 
odhadovaných celkových nákladů na 
všechny plány na podporu oživení a 
odolnosti uvedené v článku 15 na 
činnosti, které přispívají ke zmírňování 
změny klimatu;
f) každý plán na podporu oživení a 
odolnosti musí splňovat tyto minimální 
požadavky na přidělování: 
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– 20 % na zelenou transformaci na 
klimatickou neutralitu do roku 2050 s 
přihlédnutím k cílům Zelené dohody, 
– 20 % na přechod na 
konkurenceschopnou, otevřenou a 
přístupnou digitální společnost a 
ekonomiku, zejména prostřednictvím 
podpory digitalizace soukromého sektoru, 
škol a veřejné správy, včetně soudnictví, s 
přihlédnutím k cílům Digitální agendy, 
– 20 % na politiky v rámci nástroje Next 
Generation, zejména v oblasti vzdělávání, 
politik týkajících se dětí a 
nezaměstnanosti mladých lidí, včetně 
odborné přípravy, a to se zohledněním 
cílů agendy dovedností pro Evropu, záruk 
pro mladé lidi a záruky pro děti. 
2. Pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti nesplňuje výše uvedené 
horizontální požadavky, nebude plán 
považován za způsobilý pro financování. 
Dotčený členský stát může požádat o 
technickou pomoc v rámci nástroje pro 
technickou podporu, aby tak bylo možné 
zlepšit přípravu návrhu v následujících 
cyklech. 

Or. en

Pozměňovací návrh 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím částky 334 950 
000 000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. 
a) bodě ii) nařízení [o nástroji EU na 
podporu oživení] v běžných cenách, která 
je k dispozici na nevratnou podporu, s 
výhradou čl. 4 odst. 4 a 8 nařízení [o 
nástroji EU na podporu oživení].

a) prostřednictvím částky 200 000 
000 000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. 
a) bodě ii) nařízení [o nástroji EU na 
podporu oživení] v běžných cenách, která 
je k dispozici na nevratnou podporu, s 
výhradou čl. 4 odst. 4 a 8 nařízení [o 
nástroji EU na podporu oživení].

Or. en
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Pozměňovací návrh 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím částky 334 950 
000 000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. 
a) bodě ii) nařízení [o nástroji EU na 
podporu oživení] v běžných cenách, která 
je k dispozici na nevratnou podporu, s 
výhradou čl. 4 odst. 4 a 8 nařízení [o 
nástroji EU na podporu oživení].

a) prostřednictvím částky 337 968 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) 
bodě ii) nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení] v běžných cenách, která je k 
dispozici na nevratnou podporu, s 
výhradou čl. 4 odst. 4 a 8 nařízení [o 
nástroji EU na podporu oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím částky 334 950 
000 000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. 
a) bodě ii) nařízení [o nástroji EU na 
podporu oživení] v běžných cenách, která 
je k dispozici na nevratnou podporu, s 
výhradou čl. 4 odst. 4 a 8 nařízení [o 
nástroji EU na podporu oživení].

a) prostřednictvím částky 312 500 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) 
bodě ii) nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení] v cenách z roku 2018, která je k 
dispozici na nevratnou podporu, s 
výhradou čl. 4 odst. 4 a 8 nařízení [o 
nástroji EU na podporu oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 690
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím částky 334 950 
000 000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. 
a) bodě ii) nařízení [o nástroji EU na 

a) prostřednictvím částky 0 EUR 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě ii) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
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podporu oživení] v běžných cenách, která 
je k dispozici na nevratnou podporu, s 
výhradou čl. 4 odst. 4 a 8 nařízení [o 
nástroji EU na podporu oživení].

v běžných cenách, která je k dispozici na 
nevratnou podporu, s výhradou čl. 4 odst. 4 
a 8 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

Or. de

Pozměňovací návrh 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím částky 267 955 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách, která je k dispozici na 
podporu v podobě půjčky pro členské státy 
podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 odst. 
5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

b) prostřednictvím částky 267 955 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách, která je k dispozici na 
podporu v podobě nerevolvingové půjčky 
pro členské státy podle článků 12 a 13, s 
výhradou čl. 4 odst. 5 nařízení [o nástroji 
EU na podporu oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 692
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím částky 267 955 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách, která je k dispozici na 
podporu v podobě půjčky pro členské státy 
podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 odst. 
5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

b) prostřednictvím částky 100 000 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách, která je k dispozici na 
podporu v podobě půjčky pro členské státy 
podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 odst. 
5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

Or. de

Pozměňovací návrh 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím částky 267 955 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách, která je k dispozici na 
podporu v podobě půjčky pro členské státy 
podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 odst. 
5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

b) prostřednictvím částky 120 000 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách, která je k dispozici na 
podporu v podobě půjčky pro členské státy 
podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 odst. 
5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím částky 267 955 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách, která je k dispozici na 
podporu v podobě půjčky pro členské státy 
podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 odst. 
5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

b) prostřednictvím částky 385 856 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách, která je k dispozici na 
podporu v podobě půjčky pro členské státy 
podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 odst. 
5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím částky 267 955 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách, která je k dispozici na 

b) prostřednictvím částky 360 000 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v cenách z roku 2018, která je k dispozici 



PE657.420v01-00 72/270 AM\1213689CS.docx

CS

podporu v podobě půjčky pro členské státy 
podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 odst. 
5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

na podporu v podobě půjčky pro členské 
státy podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 
odst. 5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 696
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) až 10 % částky uvedené v čl. 5 
odst. 1 písm. a) a čl. 5 odst. 1 písm. b) 
bude přiděleno na financování projektů 
společného evropského zájmu uvedených 
v článku 5a. Částky na financování 
projektů společného evropského zájmu se 
přidělí z podílů členských států, ve kterých 
se projekty provádějí.

Or. en

Pozměňovací návrh 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
technologií a veškeré další výdaje na 

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků, zapojení 
zúčastněných stran a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
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technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady na 
další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
reforem a investic.

technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady na 
další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
reforem a investic. Členské státy mohou 
také požadovat technickou podporu v 
souladu s nařízením XX/YYYY [o nástroji 
pro technickou podporu].

Or. en

Pozměňovací návrh 698
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady na 
další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
reforem a investic.

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, prosazování zapojení 
místních a regionálních orgánů, 
sociálních partnerů, organizací občanské 
společnosti a jiných zúčastněných stran, 
včetně institucionální komunikace o 
politických prioritách Unie, pokud se týkají 
cílů tohoto nařízení, výdaje spojené se 
sítěmi IT se zaměřením na zpracování 
a výměnu informací, institucionální 
nástroje informačních technologií 
a veškeré další výdaje na technickou 
a správní pomoc, které Komise vynaloží na 
řízení každého nástroje. Výdaje mohou 
rovněž pokrývat náklady na další podpůrné 
činnosti, jako například kontrolu kvality a 
sledování projektů na místě a náklady na 
vzájemné poradenství a odborníky pro 
posouzení a provádění reforem a investic.
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Or. en

Pozměňovací návrh 699
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady na 
další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
reforem a investic.

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
a členské státy nebo správci působící jako 
zprostředkovatelé vynaloží na řízení 
každého nástroje. Výdaje mohou rovněž 
pokrývat náklady na další podpůrné 
činnosti, jako například kontrolu kvality a 
sledování projektů na místě a náklady na 
vzájemné poradenství a odborníky pro 
posouzení a provádění reforem a investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
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potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady na 
další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
reforem a investic.

potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady na 
další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
reforem a investic. Náklady na cestování 
budou vyloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Máme-li brát cíle Zelené dohody vážně, mělo by být s ohledem na požadavky na omezení 
fyzického kontaktu cestovné vyloučeno z hrazených výdajů.

Pozměňovací návrh 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
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technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady na 
další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
reforem a investic.

technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady na 
další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
reforem na podporu růstu a udržitelné 
investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady na 
další podpůrné činnosti, jako například 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství a 
odborníky pro posouzení a provádění 
reforem a investic.

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení facility a dosažení jeho 
cílů, zejména výdaje na studie, schůze 
odborníků a informační a komunikační 
akce, včetně institucionální komunikace o 
politických prioritách Unie, pokud se týkají 
cílů tohoto nařízení, výdaje spojené se 
sítěmi IT se zaměřením na zpracování 
a výměnu informací, institucionální 
nástroje informačních technologií 
a veškeré další výdaje na technickou 
a správní pomoc, které Komise vynaloží na 
řízení facility. Výdaje mohou rovněž 
pokrývat náklady na další podpůrné 
činnosti, jako například kontrolu kvality a 
sledování projektů na místě a náklady na 
vzájemné poradenství a odborníky pro 
posouzení a provádění reforem a investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V návrhu rozpočtu EU na rok 
2025 Komise posoudí očekávanou výši 
nevyužitých prostředků na závazky a 
zrušených prostředků na závazky, které 
jsou k dispozici pro nevratnou podporu 
podle odst. 1 písm. b) tohoto článku.
Očekávaná výše nevyužitých prostředků 
na závazky a zrušených prostředků na 
závazky, které jsou k dispozici pro 
nevratnou podporu podle odst. 1 písm. b) 
tohoto článku, se v návrhu rozpočtu EU 
na rok 2025 zapíše do rozpočtu EU jako 
vnější účelově vázané příjmy v souladu s 
čl. 21 odst. 5 finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 704
Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V návrhu rozpočtu EU na rok 
2025 Komise posoudí očekávanou výši 
nevyužitých prostředků na závazky a 
prostředků na zrušení závazků, které jsou 
k dispozici pro nevratnou podporu podle 
odst. 1 písm. b) tohoto článku.
Očekávaná výše nevyužitých prostředků 
na závazky a zrušených prostředků na 
závazky, které jsou k dispozici pro 
nevratnou podporu podle odst. 1 písm. b) 
tohoto článku, se v návrhu rozpočtu EU 
na rok 2025 zapíše do rozpočtu EU jako 
vnější účelově vázané příjmy v souladu s 
čl. 21 odst. 5 finančního nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely tohoto nařízení lze 
maximální intenzity podpory pro investice 
ze strany mikropodniků a malých, 
středních a jiných podniků, jak je uvedeno 
v nařízení Komise (EU) 651/2014 a v 
nařízení Komise (EU) 702/2014, zvýšit o 
25 % za předpokladu, že maximální 
kombinovaná podpora nepřekročí 90 % 
způsobilých nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Projekty společného evropského zájmu

Částka uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. ba) 
bude použita k financování projektů 
společného evropského zájmu, které mají 
evropské pokrytí a významně přispívají k 
zelené a digitální transformaci a 
hospodářskému oživení po krizi COVID-
19. Projekty společného evropského zájmu 
představí Komise prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci s uvedením 
účastnických členských států, částek, 
milníků a cílů, prioritních projektů a typů 
projektů. Projekty společného evropského 
zájmu jsou:
– udržitelný cestovní ruch,
– letecký průmysl,
– splavnost vnitrozemských vodních 
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cest,
– systém ERTMS týkající se koridorů 
pro nákladní dopravu,
– energetické přeshraniční spojení.

Or. en

Pozměňovací návrh 707
Markus Ferber

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Nevyužité finanční prostředky

Nevyužité finanční prostředky z této 
facility nesmí být přerozděleny na jiný 
účel ani převedeny do jiných rozpočtových 
položek.

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Zdroje z programů spravovaných v rámci 

sdíleného řízení
Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení. Uvedené zdroje se 
použijí ve prospěch dotčeného členského 
státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Zdroje z programů spravovaných v rámci 

sdíleného řízení
Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení. Uvedené zdroje se 
použijí ve prospěch dotčeného členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Zdroje z programů spravovaných v rámci 

sdíleného řízení
Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení. Uvedené zdroje se 
použijí ve prospěch dotčeného členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Návrh nařízení
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zdroje z programů spravovaných v rámci 
sdíleného řízení

Převod zdrojů mezi facilitou na podporu 
oživení a odolnosti a jinými programy EU

Or. en

Pozměňovací návrh 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení. Uvedené zdroje se 
použijí ve prospěch dotčeného členského 
státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise 
uvedené zdroje vynakládá přímo v souladu 
s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení. Uvedené zdroje se použijí ve 
prospěch dotčeného členského státu.

Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise 
uvedené zdroje vynakládá přímo v souladu 
s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení. Uvedené zdroje se použijí ve 
prospěch dotčeného členského státu a řídí 
se stejnými požadavky, pokud jde o řádné 
finanční řízení jako původní finanční 
prostředky.

Or. en



PE657.420v01-00 82/270 AM\1213689CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise 
uvedené zdroje vynakládá přímo v souladu 
s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení. Uvedené zdroje se použijí ve 
prospěch dotčeného členského státu.

Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení, v 
rozsahu nejvýše 10 % rozpočtového krytí 
členského státu. Komise uvedené zdroje 
vynakládá přímo v souladu s čl. 62 odst. 1 
písm. a) finančního nařízení. Uvedené 
zdroje se použijí ve prospěch dotčeného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení. Komise 
uvedené zdroje vynakládá přímo v souladu 
s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení. Uvedené zdroje se použijí ve 
prospěch dotčeného členského státu.

Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení (kromě 
EFRR, EZFRV a ESF+). Komise uvedené 
zdroje vynakládá přímo v souladu s čl. 62 
odst. 1 písm. a) finančního nařízení. 
Uvedené zdroje se použijí ve prospěch 
dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zbývající nevyužitá částka v rámci facility 
se převede do rozpočtové rezervy, která 
může být použita na posílení programů 
EU v rámci přímého řízení v oblasti 
výzkumu a inovací (Horizont Evropa), 
vzdělávání (Erasmus+), infrastruktury 
(Nástroj pro propojení Evropy), 
digitalizace (Digitální Evropa) a správy 
hranic (Fond pro integrovanou správu 
hranic).
Rozpočtová rezerva se zcela nebo částečně 
uvolní až poté, co Komise dospěje k 
závěru, že programy uvedené v 
pododstavci 1 nemohou dosáhnout cílů 
stanovených v příslušných právních 
předpisech, aniž by došlo k navýšení 
financování.
Rozpočtová rezerva a následné převody 
jsou v souladu s pravidly stanovenými ve 
finančním nařízení a podléhají schválení 
Parlamentem a Radou.
Částka zbývající v rozpočtové rezervě ke 
dni 31. prosince 2027 se použije v plné 
výši na splátku finančních prostředků, 
které Komise čerpá pro účely financování 
facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 717
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou navrhnout, aby byla 
část jejich plánu na podporu reforem a 
odolnosti přidělena na nástroj pro 
technickou podporu a na programy v 
rámci sdíleného řízení. Přidělená částka 
přispěje k dosažení cílů tohoto nařízení v 
souladu s článkem 4. Přidělená částka se 
použije v souladu s pravidly fondů, do 
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kterých se zdroje převedou, a ve prospěch 
dotčeného členského státu. Pro 
převedenou částku se nevyžaduje 
spolufinancování. Komise uvedené zdroje 
vynaloží v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení. 
V žádostech podle odstavce 2 týkajících se 
programů v rámci sdíleného řízení se 
stanoví celková částka převedená každý 
rok podle fondu a případně kategorie 
regionu a musí být řádně odůvodněna a 
doplněna revidovaným programem nebo 
programy, z nichž mají být zdroje 
převedeny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě finančního krytí stanoveného v čl. 
6 odst. 1 mohou členské státy navrhnout, 
aby byla část jejich plánu na podporu 
reforem a odolnosti přidělena na nástroj 
pro technickou podporu. Přidělená částka 
přispěje k dosažení reforem a investic v 
oblastech evropské politiky uvedených v 
článku 3, zejména v oblastech 
souvisejících s institucionální odolností. 
Přidělená částka rovněž přispěje ke 
zvýšení technické podpory pro přípravu, 
provádění, revizi a zlepšování jejich plánů 
na podporu oživení a odolnosti. Přidělená 
částka se použije v souladu s pravidly 
fondů, do kterých se zdroje převedou, a ve 
prospěch dotčeného členského státu. 
Komise uvedené zdroje vynaloží v souladu 
s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Vyplacené prostředky z facility na 
podporu oživení a odolnosti, které členské 
státy použily nesprávně, musí být vráceny. 
Tyto prostředky mají být použity na 
kompenzaci škrtů ve VFR nebo v 
nadcházejících rozpočtech v oblastech 
výzkumu, transformace energetiky, 
dopravních sítí a vzdělávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výplata finančních prostředků a výše 
výpůjčky musí být důsledně spojeny s 
dohodnutými cíli a projekty, na něž se 
nevztahuje pravidlo N+.

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou navrhnout, aby byla 
část jejich plánu na podporu reforem a 
odolnosti přidělena složce členského státu 
v rámci programu InvestEU na podporu 
opatření týkajících se solventnosti 
společností usazených v některém 
členském státě a působících v Unii. 
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Převedené zdroje budou provedeny v 
souladu s pravidly programu InvestEU a 
ve prospěch dotčeného členského státu. 
Komise uvedené zdroje vynaloží v souladu 
s čl. 62 odst. 1 písm. a) finančního 
nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 722
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Využití facility prostřednictvím nebo v 

kombinaci s programem InvestEU
1. V souladu s požadavky stanovenými v 
tomto článku mohou členské státy v plánu 
na podporu oživení a odolnosti 
dobrovolně přidělit částku, která má být 
poskytnuta prostřednictvím programu 
InvestEU. Částku, která má být 
poskytnuta prostřednictvím programu 
InvestEU, lze použít na podporu 
solventnosti společností usazených v 
dotčených členských státech. V plánu na 
podporu oživení a odolnosti budou 
zahrnuty důvody použití rozpočtových 
záruk programu InvestEU.
V rámci přídělů uvedených v prvním 
pododstavci mohou členské státy vyčlenit 
část zdrojů stanovených v čl. 5 odst. 2 na 
příspěvek do programu InvestEU na 
příslušnou aktivitu InvestEU Assistance 
pro činnosti vymezené v dohodě o 
přiznání příspěvku uvedené v článku [9] 
[nařízení o programu InvestEU].
2. Pro účely žádostí o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v souladu 
s článkem 18 lze uvádět pouze zdroje z 
příštích let.
3. Částka uvedená v odst. 1 prvním 
pododstavci se použije k tvorbě opravných 
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položek a rezerv k části záruky EU na 
podúčtu členského státu.
4. Pokud dohoda o přiznání 
příspěvku podle článku [9] [nařízení o 
programu InvestEU] na částku uvedenou 
v odstavci 1 není uzavřena do pátek 31. 
prosince 2021, předloží členský stát žádost 
o změnu plánu na podporu oživení a 
odolnosti v souladu s článkem 18, aby 
mohl příslušnou částku použít. Dohoda o 
přiznání příspěvku ve výši uvedené v 
odstavci 1 a vyčleněné v žádosti o změnu 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
bude uzavřena současně s přijetím 
rozhodnutí o změně plánu.
5. Pokud záruční dohoda podle článku [9] 
[nařízení o programu InvestEU] nebyla 
uzavřena do [9] měsíců od schválení 
dohody o přiznání příspěvku, příslušné 
částky se převedou zpět do facility a 
členský stát předloží příslušnou žádost o 
změnu plánu na podporu oživení a 
odolnosti.
6. Pokud záruční dohoda podle 
článku [9] [nařízení o programu 
InvestEU] nebyla plně provedena do čtyř 
let od jejího podpisu, může členský stát 
požádat, aby se k částkám, které jsou 
vázané v záruční dohodě, ale nepokrývají 
příslušné půjčky či jiné rizikové nástroje, 
přistupovalo v souladu s odstavcem 5.
7. Prostředky generované příspěvky 
do programu InvestEU nebo prostředky, 
jež lze těmto příspěvkům připsat, které 
byly poskytnuty prostřednictvím 
rozpočtových záruk, budou dány k 
dispozici danému členskému státu a 
použity na vratné formy podpory v 
souladu s plánem na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa
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Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Prostředky na platby finančních 
prostředků a výše výpůjčky jsou úzce 
spojeny s dohodnutými cíli a projekty bez 
uplatnění pravidel N+.

Or. en

Pozměňovací návrh 724
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Olivier Chastel, Nils 
Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Facilitu na podporu oživení a odolnosti 
provádí Komise v rámci přímého řízení v 
souladu s finančním nařízením.

Facilitu na podporu oživení a odolnosti 
provádí Komise v rámci přímého řízení v 
souladu s finančním nařízením. V souladu 
s čl. 287 odst. 1 SFEU Evropský účetní 
dvůr přezkoumá účetnictví všech příjmů a 
výdajů Unie, včetně příjmů a výdajů 
vyplývajících z tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování facility jakožto součásti 
nástroje Next Generation EU je 
doprovázeno jasným a důvěryhodným 
splátkovým plánem bez využití víceletého 
finančního rámce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely udržitelného financování 
facility se Komise a Rada zaváží zavést 
jasný a závazný harmonogram pro soubor 
nových vlastních zdrojů, který vstoupí do 
rozpočtu Unie v průběhu příštího 
víceletého finančního rámce. Výše nových 
vlastních zdrojů musí být dostatečná na 
pokrytí alespoň nákladů na jistinu a 
úroky spojených s výpůjčkou finančních 
prostředků v rámci nástroje Next 
Generation EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 727
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zavede účinná a přiměřená 
opatření proti podvodům s přihlédnutím 
ke zjištěným rizikům.

Or. en

Pozměňovací návrh 728
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Účinné a účelné kontroly a audit
1. Komise, OLAF, Úřad evropského 
veřejného žalobce a Účetní dvůr jsou 
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výslovně oprávněny vykonávat svá práva 
podle čl. 129 odst. 1 finančního nařízení.
2. Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) může provádět správní 
vyšetřování, včetně kontrol a inspekcí na 
místě, v souladu s ustanoveními a postupy 
stanovenými v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 
883/2013 a v nařízení Rady (Euratom, 
ES) č. 2185/96 s cílem zjistit, zda v 
souvislosti s podporou v rámci facility 
nedošlo k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie.
3. Komise zavede účinná a přiměřená 
opatření proti podvodům s přihlédnutím 
ke zjištěným rizikům. Za tímto účelem 
Komise vyvine nebo upraví stávající 
informační systémy tak, aby vytvořila 
digitální systém vykazování výkonnosti, 
který umožní sledování, odhalování a 
oznamování nesrovnalostí nebo podvodů.
4. Orgány členských států zapojené 
do provádění podpory v rámci facility 
vedou záznamy o hospodářských 
subjektech a jejich skutečných majitelích, 
jsou-li tito majitelé fyzickými osobami, 
kteří se podílejí na provádění těchto 
finančních prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z facility na podporu oživení a 
odolnosti doplňuje podporu poskytovanou 
z jiných fondů a programů Unie. Reformní 
a investiční projekty mohou obdržet 
podporu z jiných programů a nástrojů Unie 
za předpokladu, že tato podpora nepokrývá 
stejné náklady.

Podpora z facility na podporu oživení a 
odolnosti může doplnit podporu 
poskytovanou z jiných fondů a programů 
Unie. Reformní a investiční projekty 
mohou obdržet podporu z jiných programů 
a nástrojů Unie za předpokladu, že tato 
podpora nepokrývá stejné náklady.
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Or. en

Pozměňovací návrh 730
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Finanční a investiční operace musí 
splňovat oba aspekty adicionality, jak je 
uvedeno v čl. 209 odst. 2 písm. b) 
finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Opatření propojující facilitu s řádnou 

správou ekonomických záležitostí
1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
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použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije 
čl. 15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (...).
2. V případě pozastavení plateb se 
použije čl. 15 odst. 9 nařízení o 
společných ustanoveních o (…). Při 
výskytu jakéhokoliv z případů uvedených 
v čl. 15 odst. 11 nařízení o společných 
ustanoveních o […] přijme Rada na 
návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Opatření propojující facilitu s řádnou 

správou ekonomických záležitostí
1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
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předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije čl. 
15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (…).
2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Opatření propojující facilitu s řádnou 

správou ekonomických záležitostí
1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
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pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije čl. 
15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (…).
2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 734
José Gusmão

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Opatření propojující facilitu s řádnou 

správou ekonomických záležitostí
1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
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pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije čl. 
15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (…).
2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Opatření propojující facilitu s řádnou 

správou ekonomických záležitostí
1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
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pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije čl. 
15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (…).
2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Opatření propojující facilitu s řádnou 

správou ekonomických záležitostí
1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
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pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije čl. 
15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (…).
2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 737
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření propojující facilitu s řádnou 
správou ekonomických záležitostí

Opatření propojující facilitu s řádnou 
správou ekonomických záležitostí a s cíli 
Unie v oblasti klimatu, životního prostředí 
a se sociálními cíli

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 

vypouští se
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případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije čl. 
15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (…).

Or. en

Pozměňovací návrh 739
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

1. Financování v rámci facility se 
neposkytuje v těchto případech:

a) pokud Rada v souladu s čl. 126 
odst. 6 Smlouvy rozhodla, že v 
přijímajícím členském státě existuje 
nadměrný schodek veřejných financí, a 
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pokud bylo v souladu s čl. 126 odst. 8 
Smlouvy zjištěno, že dotčený členský stát 
nepřijal účinná opatření v reakci na 
doporučení Rady vydané podle čl. 126 
odst. 7 Smlouvy;
b) pokud Rada v rámci téhož postupu 
při nerovnováze přijme dvě po sobě jdoucí 
doporučení v souladu s čl. 8 odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1176/2011 s odůvodněním, že 
členský stát předložil nedostatečný plán 
nápravných opatření;
c) pokud Rada v rámci téhož postupu 
při nerovnováze přijme dvě po sobě jdoucí 
doporučení v souladu s čl. 10 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1176/2011, v nichž 
konstatuje, že členský stát neplní 
požadavky, jelikož nepřijal doporučená 
nápravná opatření;
d) pokud Komise dospěje k závěru, že 
členský stát nepřijal opatření podle 
nařízení Rady (ES) č. 332/2002, a v 
důsledku toho rozhodne, že nepovolí 
vyplacení finanční pomoci udělené 
tomuto členskému státu;
e) pokud Rada rozhodne, že členský 
stát neplní makroekonomický ozdravný 
program uvedený v článku 7 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 472/2013 nebo opatření požadovaná v 
rozhodnutí Rady přijatém v souladu s 
čl. 136 odst. 1 SFEU.
Pokud se členský stát nachází v jedné 
nebo více z výše uvedených situací, může 
Komise rozhodnout, že dotčenému 
členskému státu pozastaví buď celkovou 
výši závazků a plateb z facility, nebo jejich 
část.

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

1. Komise přijme prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci rozhodnutí o 
pozastavení lhůty pro přijímání rozhodnutí 
uvedených v čl. 17 odst. 1 a 2 nebo o 
pozastavení plateb v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti v těchto 
případech:

a) pokud Rada v souladu s čl. 126 
odst. 8 nebo 11 Smlouvy o fungování EU 
rozhodne, že členský stát nepřijal účinná 
opatření k nápravě nadměrného schodku;
b) pokud Rada v rámci téhož postupu 
při nerovnováze přijme dvě po sobě jdoucí 
doporučení v souladu s čl. 8 odst. 3 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1176/2011 s odůvodněním, že 
členský stát předložil nedostatečný plán 
nápravných opatření;
c) pokud Rada v rámci téhož postupu 
při nerovnováze přijme dvě po sobě jdoucí 
doporučení v souladu s čl. 10 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1176/2011, v nichž 
konstatuje, že členský stát neplní 
požadavky, jelikož nepřijal doporučená 
nápravná opatření;
d) pokud Komise dospěje k závěru, že 
členský stát nepřijal opatření podle 
nařízení Rady (ES) č. 332/200241, a v 
důsledku toho rozhodne, že nepovolí 
vyplacení finanční pomoci udělené 
tomuto členskému státu; e) pokud Rada 
rozhodne, že členský stát neplní 
makroekonomický ozdravný program 
uvedený v článku 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 nebo 
opatření požadovaná v rozhodnutí Rady 
přijatém v souladu s čl. 136 odst. 1 SFEU. 
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(...)
Or. en

Pozměňovací návrh 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných ustanoveních] 
přijme Rada na návrh Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných ustanoveních] 
přijme Rada na návrh Komise 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 742
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných ustanoveních] 
přijme Rada na návrh Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných ustanoveních] 
s okamžitou účinností vstoupí v platnost 
automatické pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 automatické pozastavení plateb 
v rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 743
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené v 
odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.

Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené v 
odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení. Rozhodnutí o zpětném 
získávání plateb se vztahuje na platby již 
vyplacené facilitou a obdržené dotčeným 
členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.

Pozastavení plateb uvedené v odstavci 1 se 
použije na žádosti o platbu předložené po 
datu pozastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 745
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Přijímající podniky by neměly být 
registrovány v daňových rájích uvedených 
na unijním seznamu nespolupracujících 
jurisdikcí Rady, a pokud jsou, mohou 
zůstat přijímajícím podnikem pouze tehdy, 
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pokud se zaváží přijmout opatření, která je 
z tohoto seznamu vyřadí ve stanovené 
lhůtě šesti měsíců.

Or. en

Pozměňovací návrh 746
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Rozhodnutí o pozastavení plateb 
podle odstavce 1 se nepoužije, pokud je v 
souladu s čl. 5 odst. 1 a čl. 9 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1466/97 aktivována 
obecná úniková doložka Paktu o stabilitě 
a růstu a pokud přetrvávají závažné 
hospodářské a sociální důsledky 
pandemie COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 747
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.

2. Komise zruší pozastavení závazků 
v těchto případech:

a) pokud je postup při nadměrném 
schodku pozastaven v souladu s článkem 
9 nařízení Rady (ES) č. 1467/9743 nebo 
pokud Rada v souladu s čl. 126 odst. 12 
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Smlouvy o fungování EU rozhodla, že 
rozhodnutí o existenci nadměrného 
schodku zruší;
b) pokud Rada schválila plán 
nápravných opatření předložený dotčeným 
členským státem v souladu s čl. 8 odst. 2 
nařízení (EU) č. 1176/2011 nebo pokud je 
postup při nadměrné nerovnováze 
dočasně pozastaven v souladu s čl. 10 
odst. 5 uvedeného nařízení nebo pokud 
Rada postup při nadměrné nerovnováze v 
souladu s článkem 11 uvedeného nařízení 
uzavřela;
c) pokud Komise dospěla k závěru, že 
dotčený členský přijal vhodná opatření 
podle nařízení (ES) č. 332/2002;
d) pokud Komise dospěla k závěru, že 
dotčený členský stát přijal vhodná 
opatření k plnění ozdravného programu 
uvedeného v článku 7 nařízení Rady (EU) 
č. 472/2013 nebo opatření vyžadovaná 
rozhodnutím Rady v souladu s čl. 136 
odst. 1 SFEU.

Komise po zrušení pozastavení závazků 
opětovně zapíše pozastavené závazky do 
rozpočtu v souladu s článkem [8] nařízení 
Rady (EU, Euratom) [ […] (nařízení o 
víceletém finančním rámci)].

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.

2. Pokud Rada rozhodne, že dotčený 
členský stát přijal nezbytná nápravná 
opatření, Komise neprodleně rozhodne o 
zrušení pozastavení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího rozhodnutí rozhodnutí o 
zrušení pozastavení lhůty nebo plateb 
uvedených v předchozím odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 750
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o zrušení pozastavení lhůty 
nebo plateb uvedených v předchozím 
odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 751
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada přijímá rozhodnutí podle odstavců 1 
a 2 na návrh Komise kvalifikovanou 
většinou.
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Or. en

Pozměňovací návrh 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud evropský semestr, a 
zejména doporučení pro jednotlivé země, 
upozorní na problémy, které vyžadují 
naléhavé reformy, avšak dotčený členský 
stát nedostatečně využívá přidělené 
finanční prostředky, nebo se Komise 
rozhodla toto financování pozastavit z 
důvodu neuspokojivého provádění plánů 
na podporu oživení a odolnosti nebo v 
případě nedostatků týkajících se právního 
státu, opatření na regionální a místní 
úrovni, včetně iniciativ občanské 
společnosti, které přispívají k řešení těchto 
problémů, budou i nadále využívat facility 
a budou poskytovány finanční prostředky 
regionálním a místním orgánům a dalším 
zúčastněným stranám, včetně sociálních 
partnerů a organizací občanské 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 753
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě významného nesouladu 
s cíli EU v oblasti klimatu a životního 
prostředí, zejména s dosažením 
aktualizovaných cílů Unie v oblasti 
klimatu do roku 2030 a cílem klimatické 
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neutrality do roku 2050, jakož i 
evropského pilíře sociálních práv, přijme 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 25a 
rozhodnutí o pozastavení všech plateb v 
rámci facility nebo jejich části.

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Externí audit úkonů prováděných 
na základě tohoto nařízení provádí 
Evropský účetní dvůr v souladu s článkem 
287 SFEU. Komise, přijímající členské 
státy a všechny osoby nebo subjekty, které 
přijímají finanční prostředky Unie, zajistí, 
aby měl Účetní dvůr plný přístup ke všem 
informacím, které považuje za nezbytné k 
provedení svých auditů.

Or. en

Pozměňovací návrh 755
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě významného nesouladu 
s cíli EU v oblasti klimatu a životního 
prostředí, zejména s dosažením 
aktualizovaných cílů Unie v oblasti 
klimatu do roku 2030 a cílem klimatické 
neutrality do roku 2050, přijme Komise 
opatření na pozastavení všech plateb v 
rámci facility nebo jejich části.

Or. en
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Pozměňovací návrh 756
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členský stát splatí Komisi finanční 
příspěvky, které mu byly vyplaceny podle 
článku 15 na reformní závazek, v případě 
významného zvrácení reforem, které byly 
součástí vnitrostátního plánu na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komise průběžně informuje 
Evropský parlament o provádění tohoto 
článku. Zejména Komise neprodleně 
informuje Evropský parlament v případě, 
kdy některý členský stát splňuje jednu z 
podmínek uvedených v odstavci 1, a sdělí 
mu podrobnosti o platbách, u nichž by 
mohlo dojít k pozastavení závazků nebo 
plateb.
Evropský parlament může Komisi vyzvat 
ke strukturovanému dialogu o 
uplatňování odstavce 1, zejména s 
ohledem na předávání informací 
uvedených v prvním pododstavci.
Komise nenavrhne prováděcí akt uvedený 
v odstavci 1, pokud není strukturovaný 
dialog uvedený v druhém pododstavci 
považován za dokončený v oficiálním 
sdělení Parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Opatření propojující facilitu s ochranou 

rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu

1. Facilita je k dispozici pouze 
členským státům, které se zavázaly 
dodržovat zásady právního státu a 
základní hodnoty Unie. Před přijetím 
jakékoli platby z nástroje členské státy 
podepíší „závazek k dodržování zásad 
právního státu“. Tento závazek 
představuje politický závazek chránit a 
dodržovat zásady právního státu a 
základní hodnoty Unie. Komise přijme 
„závazek k dodržování zásad právního 
státu“ prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci.
2. Komise je zmocněna zahájit 
pozastavení závazků nebo plateb 
přidělených prostředků v rámci facility 
členským státům v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu, 
které ovlivňují řádné finanční řízení nebo 
ochranu finančních zájmů Unie nebo u 
kterých toto ovlivnění hrozí.
3. Za všeobecné nedostatky týkající 
se právního státu, které ovlivňují nebo 
hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení 
nebo ochranu finančních zájmů Unie, se 
považuje zejména:
a) ohrožení nezávislosti soudnictví, 
včetně případů, kdy je jakýmkoli 
způsobem omezena schopnost samostatně 
vykonávat soudní funkce tím, že dochází k 
vnějšímu zasahování do záruk 
nezávislosti, k vynucování rozsudku 
příkazem z vnějšku, ke svévolnému 
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přepracování pravidel pro jmenování 
soudních zaměstnanců nebo jejich 
služebního řádu nebo k ovlivňování 
soudních pracovníků tak, že to ohrožuje 
jejich nestrannost nebo zasahuje do 
nezávislosti advokacie;
b) neuskutečnění prevence, nápravy 
nebo sankce svévolných nebo 
protiprávních rozhodnutí orgánů veřejné 
moci, mimo jiné ze strany donucovacích 
orgánů, zadržování finančních a lidských 
zdrojů, které mají vliv na jejich řádné 
fungování, nebo nezajištění vyloučení 
střetu zájmů;
c) omezování dostupnosti a účinnosti 
právních opravných prostředků, mimo 
jiné prostřednictvím omezujících 
procesních pravidel, nedostatečné 
provádění soudních rozhodnutí nebo 
omezování účinného vyšetřování, stíhání 
nebo trestání případů porušování práva;
d) ohrožení administrativní kapacity 
členského státu plnit povinnosti plynoucí z 
členství v Unii, včetně schopnosti 
efektivně provádět pravidla, normy a 
politiky, které tvoří soubor právních 
předpisů Unie;
e) opatření, která oslabují ochranu 
důvěrné komunikace mezi právníkem a 
klientem.
4. Existenci všeobecného nedostatku 
týkajícího se právního státu v členském 
státě lze konstatovat, pokud je zejména 
ovlivněn nebo hrozí, že bude ovlivněn 
přinejmenším jeden z těchto prvků:
a) řádné fungování orgánů tohoto 
členského státu, který provádí facilitu, 
především v souvislosti s postupy pro 
zadávání veřejných zakázek nebo 
udělování grantů;
b) řádné fungování tržního 
hospodářství, a v důsledku toho 
respektování hospodářské soutěže a 
tržních sil v Unii, stejně jako efektivní 
plnění závazků plynoucích z členství, 
včetně dodržování cíle politické, 
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hospodářské a měnové unie;
c) řádné fungování orgánů, které 
provádí finanční kontrolu, sledování a 
interní a externí audity, a řádné 
fungování efektivních a transparentních 
systémů finančního řízení a odpovědnosti;
d) řádné fungování orgánů 
pověřených vyšetřováním a trestním 
stíháním v souvislosti se stíháním 
podvodů, včetně daňových podvodů, 
korupce nebo jiných případů porušení 
práva Unie týkajícího se provádění 
facility;
e) účinný soudní přezkum jednání 
nebo opomenutí ze strany orgánů 
uvedených v písmenech a), c) a d) 
nezávislými soudy;
f) prevenci a potrestání podvodů, 
včetně daňových podvodů, korupce nebo 
jiných případů porušení práva Unie 
týkajícího se provádění facility a uložení 
účinných a odrazujících sankcí 
příjemcům finančních prostředků 
vnitrostátními soudy nebo správními 
orgány;
g) zpětné získávání neoprávněně 
vyplacených finančních prostředků;
h) prevenci a potrestání daňových 
úniků a daňové soutěže a řádné 
fungování orgánů přispívajících ke 
správní spolupráci v daňových 
záležitostech;
i) účinnou a včasnou spolupráci 
s Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům a v závislosti na zapojení 
dotčených členských států s Úřadem 
evropského veřejného žalobce při 
vyšetřování nebo stíhání v souladu s jejich 
příslušnými právními předpisy a se 
zásadou loajální spolupráce;
j) řádné provádění facility v 
důsledku systémového porušování 
základních práv.
5. Jsou-li splněny podmínky uvedené 
v odstavci 4, lze přijmout jedno nebo více 
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těchto opatření.
1) zákaz uzavírat nové právní závazky;
2) pozastavení závazků;
3) snížení závazků, mimo jiné 
prostřednictvím finančních oprav;
4) snížení předběžného financování;
5) přerušení platebních lhůt;
6) pozastavení plateb.
Nestanoví-li rozhodnutí o přijetí opatření 
jinak, uložení vhodných opatření nemá 
vliv na povinnost členských států provádět 
platby konečným nebo jiným příjemcům.
Přijatá opatření musí být přiměřená 
povaze, závažnosti, trvání a rozsahu 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu. Musí být pokud možno 
zaměřena na akce Unie ovlivněné nebo 
potenciálně ovlivněné tímto nedostatkem.
Ku prospěchu konečných příjemců a 
příjemců poskytuje Komise na 
internetových stránkách či na 
internetovém portálu informace a 
poradenství ohledně povinností členských 
států.
Na týchž stránkách nebo témže portálu 
poskytuje Komise pro konečné příjemce 
nebo příjemce rovněž vhodné nástroje k 
tomu, aby bylo možné ji informovat o 
porušení těchto povinností, které konečné 
příjemce nebo příjemce podle jejich 
názoru přímo ovlivňuje. Informace 
poskytnuté konečnými příjemci nebo 
příjemci v souladu s tímto odstavcem 
může Komise zohlednit pouze tehdy, 
pokud je k nim přiložen důkaz o tom, že 
dotčený konečný příjemce nebo příjemce 
podal formální stížnost příslušnému 
orgánu.
Na základě informací poskytnutých 
konečnými příjemci nebo příjemci Komise 
zajistí, aby veškeré částky splatné 
členskými státy byly skutečně vyplaceny 
konečným příjemcům nebo příjemcům.
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6. Pokud Komise usoudí, že má 
dostatečné důvody se domnívat, že jsou 
splněny podmínky odstavce 4, zašle 
danému členskému státu písemné 
oznámení, ve kterém uvede důvody, 
o které opírá své zjištění. Komise o 
každém takovém oznámení a o jeho 
obsahu neprodleně informuje Evropský 
parlament a Radu.
Při posuzování toho, zda jsou splněny 
podmínky odstavce 4, vezme Komise 
v úvahu všechny relevantní informace, 
rozhodnutí Soudního dvora Evropské 
unie, usnesení Evropského parlamentu, 
zprávy Účetního dvora a závěry 
a doporučení příslušných mezinárodních 
organizací a sítí. Komise rovněž zohlední 
kritéria používaná v souvislosti s 
jednáními o přistoupení k Unii, zejména 
kapitoly acquis o soudnictví a základních 
právech, o spravedlnosti, svobodě a 
bezpečnosti, o finanční kontrole a o 
zdanění, a rovněž pokyny používané v 
rámci mechanismu pro spolupráci a 
ověřování ke sledování pokroku daného 
členského státu.
Komisi je nápomocna skupina nezávislých 
odborníků, která bude zřízena 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci.
Komise si může vyžádat jakékoli další 
informace nezbytné pro její posouzení, a 
to před učiněním závěru i později.
Dotyčný členský stát poskytne nezbytné 
informace a může vznést připomínky 
ve lhůtě stanovené Komisí, která nesmí 
být kratší než jeden měsíc a delší než tři 
měsíce od data oznámení zjištění. Ve svém 
vyjádření může členský stát navrhnout 
přijetí nápravných opatření.
Komise při rozhodování o tom, zda přijme 
rozhodnutí o jakýchkoli opatřeních 
uvedených v odstavci 5, zohlední 
informace, které obdržela, a případné 
připomínky dotčeného členského státu, 
jakož i přiměřenost navrhovaných 
nápravných opatření. O tom, jakými kroky 
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naváže na obdržené informace, Komise 
rozhodne v orientační lhůtě jednoho 
měsíce, a v každém případě v přiměřeném 
časovém rámci ode dne, kdy tyto 
informace obdržela.
Při posuzování toho, zda jsou zamýšlená 
opatření přiměřená, Komise řádným 
způsobem zohlední informace a 
poradenství uvedená v tomto odstavci.
Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn 
všeobecný nedostatek týkající se právního 
státu, prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme rozhodnutí o opatřeních 
uvedených v odstavci 5.
V době, kdy přijímá rozhodnutí, předkládá 
Komise současně Evropskému 
parlamentu a Radě návrh na převod 
částky, která odpovídá výši přijatých 
opatření, do rozpočtové rezervy.
Odchylně od čl. 31 odst. 4 a 6 finančního 
nařízení je návrh na převod projednán 
Evropským parlamentem a Radou ve 
lhůtě čtyř týdnů od doby, kdy jej oba 
orgány obdrží. Návrh na převod je 
považován za schválený, pokud jej 
Evropský parlament většinou 
odevzdaných hlasů nebo Rada 
kvalifikovanou většinou v průběhu 
čtyřtýdenní lhůty nepozmění či nezamítne. 
Pokud Evropský parlament nebo Rada 
návrh na převod změní, použije se čl. 31 
odst. 8 finančního nařízení.
Rozhodnutí uvedené v osmém pododstavci 
vstoupí v platnost, pokud Evropský 
parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v 
desátém pododstavci návrh na převod 
nezamítnou.
7. Dotčený členský stát může 
kdykoliv Komisi předložit formální 
oznámení s důkazy, jimiž prokáže, 
že všeobecný nedostatek týkající se 
právního státu byl napraven nebo přestal 
existovat.
Na žádost dotčeného členského státu nebo 
z vlastní iniciativy Komise situaci 
v dotčeném členském státě posoudí v 
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orientační lhůtě jednoho měsíce, a v 
každém případě v přiměřeném časovém 
rámci ode dne, kdy obdržela formální 
oznámení. Jakmile všeobecné nedostatky 
týkající se právního státu, na jejichž 
základě byla přijata opatření uvedená 
v odstavci 5, přestanou zcela nebo 
částečně existovat, Komise bezodkladně 
přijme rozhodnutí zrušení těchto opatření 
v plném rozsahu nebo jejich části. V době, 
kdy přijímá rozhodnutí, předkládá Komise 
současně Evropskému parlamentu a Radě 
návrh na úplné nebo částečné zrušení 
rozpočtové rezervy uvedené v odstavci 6. 
Použije se postup stanovený v odstavci 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Opatření propojující facilitu s ochranou 

rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu

1. Facilita je k dispozici pouze 
členským státům, které se zavázaly 
dodržovat zásady právního státu a 
základní hodnoty Unie. Před přijetím 
jakékoli platby z nástroje členské státy 
podepíší „závazek k dodržování zásad 
právního státu“. Tento závazek 
představuje politický závazek chránit a 
dodržovat zásady právního státu a 
základní hodnoty Unie. Komise přijme 
„závazek k dodržování zásad právního 
státu“ prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci.
2. Komise je zmocněna zahájit 
pozastavení závazků nebo plateb 
přidělených prostředků v rámci facility 
členským státům v případě všeobecných 
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nedostatků týkajících se právního státu, 
které ovlivňují řádné finanční řízení nebo 
ochranu finančních zájmů Unie nebo u 
kterých toto ovlivnění hrozí.
3. Za všeobecné nedostatky týkající 
se právního státu, které ovlivňují nebo 
hrozí, že ovlivní řádné finanční řízení 
nebo ochranu finančních zájmů Unie, se 
považuje zejména:
a) ohrožení nezávislosti soudnictví, 
včetně případů, kdy je jakýmkoli 
způsobem omezena schopnost samostatně 
vykonávat soudní funkce tím, že dochází k 
vnějšímu zasahování do záruk 
nezávislosti, k vynucování rozsudku 
příkazem z vnějšku, ke svévolnému 
přepracování pravidel pro jmenování 
soudních zaměstnanců nebo jejich 
služebního řádu nebo k ovlivňování 
soudních pracovníků tak, že to ohrožuje 
jejich nestrannost nebo zasahuje do 
nezávislosti advokacie;
b) neuskutečnění prevence, nápravy 
nebo sankce svévolných nebo 
protiprávních rozhodnutí orgánů veřejné 
moci, mimo jiné ze strany donucovacích 
orgánů, zadržování finančních a lidských 
zdrojů, které mají vliv na jejich řádné 
fungování, nebo nezajištění vyloučení 
střetu zájmů;
c) omezování dostupnosti a účinnosti 
právních opravných prostředků, mimo 
jiné prostřednictvím omezujících 
procesních pravidel, nedostatečné 
provádění soudních rozhodnutí nebo 
omezování účinného vyšetřování, stíhání 
nebo trestání případů porušování práva;
d) ohrožení administrativní kapacity 
členského státu plnit povinnosti plynoucí z 
členství v Unii, včetně schopnosti 
efektivně provádět pravidla, normy a 
politiky, které tvoří soubor právních 
předpisů Unie;
e) opatření, která oslabují ochranu 
důvěrné komunikace mezi právníkem a 
klientem.
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4. Existence všeobecného nedostatku 
týkajícího se právního státu v členském 
státě se konstatuje tehdy, pokud je 
zejména ovlivněn nebo hrozí, že bude 
ovlivněn přinejmenším jeden z těchto 
prvků:
a)  řádné fungování orgánů tohoto 
členského státu, který provádí facilitu, 
především v souvislosti s postupy pro 
zadávání veřejných zakázek nebo 
udělování grantů;
b) řádné fungování tržního 
hospodářství, a v důsledku toho 
respektování hospodářské soutěže a 
tržních sil v Unii, stejně jako efektivní 
plnění závazků plynoucích z členství, 
včetně dodržování cíle politické, 
hospodářské a měnové unie;
c)  řádné fungování orgánů, které 
provádí finanční kontrolu, sledování a 
interní a externí audity, a řádné 
fungování efektivních a transparentních 
systémů finančního řízení a odpovědnosti;
d)  řádné fungování orgánů 
pověřených vyšetřováním a trestním 
stíháním v souvislosti se stíháním 
podvodů, včetně daňových podvodů, 
korupce nebo jiných případů porušení 
práva Unie týkajícího se provádění 
facility;
e) účinný soudní přezkum jednání 
nebo opomenutí ze strany orgánů 
uvedených v písmenech a), c) a d) 
nezávislými soudy;
f) prevenci a potrestání podvodů, 
včetně daňových podvodů, korupce nebo 
jiných případů porušení práva Unie 
týkajícího se provádění facility a uložení 
účinných a odrazujících sankcí 
příjemcům finančních prostředků 
vnitrostátními soudy nebo správními 
orgány;
g) zpětné získávání neoprávněně 
vyplacených finančních prostředků;
h) prevenci a potrestání daňových 



PE657.420v01-00 118/270 AM\1213689CS.docx

CS

úniků a daňové soutěže a řádné 
fungování orgánů přispívajících ke 
správní spolupráci v daňových 
záležitostech;
i) účinnou a včasnou spolupráci 
s Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům a v závislosti na zapojení 
dotčených členských států s Úřadem 
evropského veřejného žalobce při 
vyšetřování nebo stíhání v souladu s jejich 
příslušnými právními předpisy a se 
zásadou loajální spolupráce;
j) řádné provádění facility v 
důsledku systémového porušování 
základních práv.
5. Jsou-li splněny podmínky uvedené 
v článku 4, přijme se jedno nebo více 
těchto opatření.
1) zákaz uzavírat nové právní závazky;
2) pozastavení závazků;
3) snížení závazků, mimo jiné 
prostřednictvím finančních oprav;
4) snížení předběžného financování;
5) přerušení platebních lhůt;
6) pozastavení plateb.
Nestanoví-li rozhodnutí o přijetí opatření 
jinak, uložení vhodných opatření nemá 
vliv na povinnost členských států provádět 
platby konečným nebo jiným příjemcům.
Přijatá opatření musí být přiměřená 
povaze, závažnosti, trvání a rozsahu 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu. Musí být pokud možno 
zaměřena na akce Unie ovlivněné nebo 
potenciálně ovlivněné tímto nedostatkem.
Ku prospěchu konečných příjemců a 
příjemců poskytuje Komise na 
internetových stránkách či na 
internetovém portálu informace a 
poradenství ohledně povinností členských 
států.
Na týchž stránkách nebo témže portálu 
poskytuje Komise pro konečné příjemce 
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nebo příjemce rovněž vhodné nástroje k 
tomu, aby bylo možné ji informovat o 
porušení těchto povinností, které konečné 
příjemce nebo příjemce podle jejich 
názoru přímo ovlivňuje. Informace 
poskytnuté konečnými příjemci nebo 
příjemci v souladu s tímto odstavcem 
může Komise zohlednit pouze tehdy, 
pokud je k nim přiložen důkaz o tom, že 
dotčený konečný příjemce nebo příjemce 
podal formální stížnost příslušnému 
orgánu.
Na základě informací poskytnutých 
konečnými příjemci nebo příjemci Komise 
zajistí, aby veškeré částky splatné 
členskými státy byly skutečně vyplaceny 
konečným příjemcům nebo příjemcům.
6. Pokud Komise usoudí, že má dostatečné 
důvody se domnívat, že jsou splněny 
podmínky odstavce 4, zašle danému 
členskému státu písemné oznámení, 
ve kterém uvede důvody, o které opírá své 
zjištění. Komise o každém takovém 
oznámení a o jeho obsahu neprodleně 
informuje Evropský parlament a Radu.
Při posuzování toho, zda jsou splněny 
podmínky odstavce 4, vezme Komise 
v úvahu všechny relevantní informace, 
rozhodnutí Soudního dvora Evropské 
unie, usnesení Evropského parlamentu, 
zprávy Účetního dvora a závěry 
a doporučení příslušných mezinárodních 
organizací a sítí. Komise rovněž zohlední 
kritéria používaná v souvislosti s 
jednáními o přistoupení k Unii, zejména 
kapitoly acquis o soudnictví a základních 
právech, o spravedlnosti, svobodě a 
bezpečnosti, o finanční kontrole a o 
zdanění, a rovněž pokyny používané v 
rámci mechanismu pro spolupráci a 
ověřování ke sledování pokroku daného 
členského státu.
Komisi je nápomocna skupina nezávislých 
odborníků, která bude zřízena 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci.
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Komise si může vyžádat jakékoli další 
informace nezbytné pro její posouzení, a 
to před učiněním závěru i později.
Dotyčný členský stát poskytne nezbytné 
informace a může vznést připomínky 
ve lhůtě stanovené Komisí, která nesmí 
být kratší než jeden měsíc a delší než tři 
měsíce od data oznámení zjištění. Ve svém 
vyjádření může členský stát navrhnout 
přijetí nápravných opatření.
Komise při rozhodování o tom, zda přijme 
rozhodnutí o jakýchkoli opatřeních 
uvedených v odstavci 5, zohlední 
informace, které obdržela, a případné 
připomínky dotčeného členského státu, 
jakož i přiměřenost navrhovaných 
nápravných opatření. O tom, jakými kroky 
naváže na obdržené informace, Komise 
rozhodne v orientační lhůtě jednoho 
měsíce, a v každém případě v přiměřeném 
časovém rámci ode dne, kdy tyto 
informace obdržela.
Při posuzování toho, zda jsou zamýšlená 
opatření přiměřená, Komise řádným 
způsobem zohlední informace a 
poradenství uvedená v tomto odstavci.
Pokud se Komise domnívá, že byl zjištěn 
všeobecný nedostatek týkající se právního 
státu, prostřednictvím prováděcího aktu 
přijme rozhodnutí o opatřeních 
uvedených v odstavci 5.
V době, kdy přijímá rozhodnutí, předkládá 
Komise současně Evropskému 
parlamentu a Radě návrh na převod 
částky, která odpovídá výši přijatých 
opatření, do rozpočtové rezervy.
Odchylně od čl. 31 odst. 4 a 6 finančního 
nařízení je návrh na převod projednán 
Evropským parlamentem a Radou ve 
lhůtě čtyř týdnů od doby, kdy jej oba 
orgány obdrží. Návrh na převod je 
považován za schválený, pokud jej 
Evropský parlament většinou 
odevzdaných hlasů nebo Rada 
kvalifikovanou většinou v průběhu 
čtyřtýdenní lhůty nepozmění či nezamítne. 
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Pokud Evropský parlament nebo Rada 
návrh na převod změní, použije se čl. 31 
odst. 8 finančního nařízení.
Rozhodnutí uvedené v osmém pododstavci 
vstoupí v platnost, pokud Evropský 
parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v 
desátém pododstavci návrh na převod 
nezamítnou.
7. Dotčený členský stát může kdykoliv 
Komisi předložit formální oznámení s 
důkazy, jimiž prokáže, že všeobecný 
nedostatek týkající se právního státu byl 
napraven nebo přestal existovat.
Na žádost dotčeného členského státu nebo 
z vlastní iniciativy Komise situaci 
v dotčeném členském státě posoudí v 
orientační lhůtě jednoho měsíce, a v 
každém případě v přiměřeném časovém 
rámci ode dne, kdy obdržela formální 
oznámení. Jakmile všeobecné nedostatky 
týkající se právního státu, na jejichž 
základě byla přijata opatření uvedená 
v odstavci 5, přestanou zcela nebo 
částečně existovat, Komise bezodkladně 
přijme rozhodnutí zrušení těchto opatření 
v plném rozsahu nebo jejich části. V době, 
kdy přijímá rozhodnutí, předkládá Komise 
současně Evropskému parlamentu a Radě 
návrh na úplné nebo částečné zrušení 
rozpočtové rezervy uvedené v odstavci 6. 
Použije se postup stanovený v odstavci 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Fabienne Keller, Moritz Körner, Sophia in 't Veld, Jan-Christoph Oetjen, Nathalie 
Loiseau, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Anna Júlia Donáth, Morten Petersen, 
Ramona Strugariu, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Malik Azmani, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Opatření propojující facilitu s ochranou 
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rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu

1. V případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členském 
státě, které mají dopad na zásadu řádného 
finančního řízení nebo ochranu 
finančních zájmů Unie ve smyslu článku 
3 nařízení [.../…] o ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Komise přijme rozhodnutí 
prostřednictvím prováděcího aktu:
a) pozastavit lhůtu pro přijetí 
rozhodnutí uvedených v čl. 17 odst. 1 a čl. 
17 odst. 2 tohoto nařízení nebo
b) pozastavit platby v rámci facility.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v prvním pododstavci se použije na žádosti 
o platbu předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v prvním 
pododstavci.
V případě pozastavení plateb se uplatní čl. 
4 odst. 3 nařízení [.../…] o ochraně 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v 
členských státech.
2. V případě pozastavení plateb v 
důsledku všeobecných nedostatků podle 
odstavce 1 musí být řádně chráněny 
oprávněné zájmy konečných příjemců a 
příjemců facility.
Při přijímání těchto opatření Komise 
vezme v úvahu jejich možný dopad na 
konečné příjemce a příjemce.
Pokud se pozastavení plateb dotkne 
konečných příjemců a příjemců, přijme 
Komise nezbytná opatření, aby převzala 
odpovědnost za řízení finančních 
prostředků, a bude jim i nadále provádět 
platby.
Koneční příjemci a příjemci jsou 
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příslušným vnitrostátním orgánem řádně 
informováni o situaci v oblasti 
všeobecných nedostatků. Jsou jim rovněž 
poskytnuty dostatečné informace, pokyny 
a uživatelsky vstřícné nástroje, a to i 
prostřednictvím webových stránek nebo 
internetového portálu, aby mohli i nadále 
finanční prostředky využívat.
3. V případě kladného posouzení ze 
strany Komise podle článku 6 nařízení 
[.../….] o ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu zruší 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Opatření propojující facilitu s ochranou 

rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu

1. V případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členském 
státě, které mají dopad na zásadu řádného 
finančního řízení nebo ochranu 
finančních zájmů Unie ve smyslu článku 
3 nařízení [.../….] o ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu přeruší lhůtu pro přijetí 
rozhodnutí uvedených v čl. 17 odst. 1 a 2 
nebo pozastaví platby v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti.
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Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1. V 
případě pozastavení plateb se použije čl. 4 
odst. 3 nařízení [.../....] o ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se dodržování zásad právního 
státu v členských státech.
2. V případě kladného posouzení ze 
strany Komise podle článku 6 nařízení 
[.../….] o ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu zruší 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.
3. Pokud evropský semestr, a 
zejména doporučení pro jednotlivé země, 
upozorní na problémy, které vyžadují 
naléhavé reformy, avšak dotčený členský 
stát nedostatečně využívá přidělené 
finanční prostředky, nebo se Komise 
rozhodla toto financování pozastavit z 
důvodu neuspokojivého provádění plánů 
na podporu oživení a odolnosti nebo v 
případě nedostatků týkajících se právního 
státu, opatření na regionální a místní 
úrovni, která přispívají k řešení těchto 
problémů, budou i nadále využívat 
facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Opatření propojující facilitu s ochranou 

rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu

1. V případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členském 
státě, které mají dopad na zásadu řádného 
finančního řízení nebo ochranu 
finančních zájmů Unie ve smyslu článku 
3 nařízení [.../.…] o ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu přeruší lhůtu pro přijetí 
rozhodnutí uvedených v čl. 17 odst. 1 a 2 
uvedeného nařízení nebo pozastaví platby 
v rámci této facility.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v prvním pododstavci se použije na žádosti 
o platbu předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v prvním 
pododstavci.
V případě pozastavení plateb se uplatní čl. 
4 odst. 3 nařízení [.../….] o ochraně 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v 
členských státech.
2. V případě kladného posouzení ze 
strany Komise podle článku 6 nařízení 
[.../….] o ochraně rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu zruší 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Opatření propojující facilitu s ochranou 

rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu

1. Aniž jsou dotčena opatření 
uvedená v článku 19, mohou se v rámci 
facility uplatnit opatření uvedená v 
nařízení [.../…] o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech.
2. V rámci jakéhokoli postupu podle 
nařízení [.../...] o ochraně rozpočtu Unie v 
případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu se výslovně 
zohlední hodnocení Komise týkající se 
vysvětlení toho, zda se očekává, že 
opatření v plánech budou řešit nedostatky, 
pokud jde o hodnoty zakotvené v článku 2 
SEU, jež předloží členské státy a jež jsou 
uvedena v článku 16.
3. K podpoře v rámci facility jsou 
způsobilé pouze plány, jimž hodnocení 
Komise uvedené v odstavci 2 přidělí 
nejvyšší bodové ohodnocení.
4. Hodnocení uvedené v odstavci 2 se 
zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)



AM\1213689CS.docx 127/270 PE657.420v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Provázanost s evropským semestrem

Finanční prostředky z facility na podporu 
oživení a odolnosti se vyplácejí pouze v 
případě, že bylo v uspokojivé míře 
dokončeno nejméně 50 % doporučení pro 
jednotlivé země z předchozích tří cyklů 
evropského semestru, nebo pokud členský 
stát, který předložil plán na podporu 
oživení a odolnosti, přijal závazné závazky 
k dosažení tohoto cíle v příštích dvou 
letech.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být stanoveny pobídky pro vysokou úroveň dodržování doporučení pro jednotlivé 
země v rámci evropského semestru. Proto je zapotřebí silné vazby mezi financováním z facility 
na podporu oživení a odolnosti a dodržováním pravidel v rámci semestru.

Pozměňovací návrh 765
José Gusmão

Návrh nařízení
Kapitola 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování facility
Článek 9
Možné zdroje financování
1. Facilita na podporu oživení a 
odolnosti je financována z nových 
vlastních zdrojů EU po schválení 
Evropským parlamentem a Radou. Nové 
vlastní zdroje jsou uvedeny v dohodě 
Rady, konkrétně jde o:
a) daň z finančních transakcí.
b) hraniční uhlíkovou daň, jak uvádí 
Ursula von der Leyenová ve svých 
politických směrech pro Komisi;
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c) digitální daň v souladu s probíhajícími 
diskusemi na úrovni OECD;
d) daň z plastů.
Tyto nové vlastní zdroje se schválí do 
začátku roku 2021 a budou z nich 
získávány potřebné finanční prostředky 
na splacení částek, které Komise získá na 
kapitálových trzích. Fond na podporu 
oživení a odolnosti nesmí čerpat finanční 
prostředky z budoucích rozpočtů EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 766
Markus Ferber

Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Maximální finanční příspěvek

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Prostředky by neměly být vyčleňovány na základě zeměpisné polohy.

Pozměňovací návrh 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu.

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu a kumulativní percentuální ztráty 
reálného HDP pozorované za období 
2020–2021 ve srovnání s rokem 2019.

V období 2021–2022 se maximální 
finanční příspěvek vypočítá za použití 
metodiky stanovené v příloze I na základě 
počtu obyvatel, převrácené hodnoty 
hrubého domácího produktu (HDP) na 
obyvatele a průměrné relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu 
v období 2015–2019.
V období 2023–2024 bude tento 
maximální finanční příspěvek vypočten za 
použití metodiky stanovené v příloze I na 
základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty HDP na obyvatele a kumulativní 
percentuální ztráty reálného HDP 
zaznamenané v období 2020–2021 oproti 
roku 2019. Maximální částka konečného 
přídělu se vypočítá do 30. června 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
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produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu.

produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu a kumulativní percentuální ztráty 
reálného HDP pozorované za období 
2020–2021 ve srovnání s rokem 2019.

V období 2021–2022 se maximální 
finanční příspěvek vypočítá za použití 
metodiky stanovené v příloze I na základě 
počtu obyvatel, převrácené hodnoty 
hrubého domácího produktu (HDP) na 
obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu 
v období 2015–2019.
V období 2023–2024 bude tento 
maximální finanční příspěvek vypočten za 
použití metodiky stanovené v příloze I na 
základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty HDP, relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu 
na za období 2015–2019 a kumulativní 
ztráty reálného HDP zaznamenané v 
období 2020–2021 oproti roku 2019. 
Tento výpočet bude proveden do 30. 
června 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 769
Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu.

Maximální finanční příspěvek se pro každý 
členský stát vypočítá takto:

1. a) V případě 70 % částky na základě na 
základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
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(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu, 
která je stanovena v metodice v příloze I.

b) U zbývajících 30 % částky na základě 
počtu obyvatel, na převrácené hodnotě 
HDP na obyvatele a ve stejném poměru 
na změně reálného HDP v roce 2020. 
Změna bude založena na prognóze 
Komise pro podzim 2020.
2. Výpočet maximálního finančního 
příspěvku podle odstavce 1b se na rok 
2023 pro přidělení 30 % částky pro každý 
členský stát vypočítá a aktualizuje do 30. 
června 2022, přičemž se použijí údaje z 
prognóz Komise pro podzim 2020 spolu se 
skutečným výsledkem v souvislosti s 
převrácenou hodnotou HDP na obyvatele 
(s ohledem na počet obyvatel), změnou 
reálného HDP v roce 2020 a souhrnnou 
změnou reálného HDP na období 2020–
2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu.

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
negativního dopadu onemocnění COVID 
na hrubý domácí produkt (HDP) na 
obyvatele měřeného od začátku šíření 
onemocnění COVID v EU a zvýšení 
relativní míry nezaměstnanosti každého 
členského státu od začátku šíření 
onemocnění COVID v daném členském 
státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 771
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu.

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele, relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu a ztráty reálného HDP pozorované 
během roku 2020 a kumulované ztráty 
reálného HDP pozorované během období 
2020–2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 772
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu.

Za účelem přidělení částky uvedené v čl. 5 
odst. 1 písm. a), která se vypočte na 
základě relativních klíčových údajů, jako 
je počet případů onemocnění, počet úmrtí 
a vývoj HDP a nezaměstnanosti od února 
2020.

Or. de

Pozměňovací návrh 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu.

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele, ztráty 
reálného HDP pozorované během roku 
2020 a relativní míry nezaměstnanosti 
každého členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přidělení finančního příspěvku (Netýká se českého znění.)
Or. en

Pozměňovací návrh 775
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
částku 334 950 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
dvě třetiny částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. a) na žádosti členských států v 
souladu s články 14 až 18 kapitoly III 
tohoto nařízení a jednu třetinu na 
zadávací řízení v souladu s články 18a a 
18b.

Or. en
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Pozměňovací návrh 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
částku 334 950 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

1. Pro období do 31. prosince 2024 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
částku 334 950 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
částku 334 950 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
částku 200 000 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
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částku 334 950 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

částku 337 968 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 779
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
částku 334 950 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

1. Do 31. prosince 2024 poskytne 
Komise k dispozici pro přidělení částku 
uvedenou v čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý 
členský stát může k provedení svého plánu 
na podporu oživení a odolnosti předkládat 
žádosti až do výše svého maximálního 
finančního příspěvku uvedeného v článku 
10.

Or. en

Pozměňovací návrh 780
Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy spolufinancují nejméně 
25 % odhadovaných celkových 
investičních nákladů balíčku uvedeného v 
čl. 5 odst. 1 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 781
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy spolufinancují 
veškeré výdaje v rámci této facility ve výši 
20 %.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že si členské státy zvolí skutečné politické priority pro facilitu na podporu 
oživení a odolnost, potřebují členské státy „jít s kůží na trh“.

Pozměňovací návrh 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. 
Za tímto účelem zveřejní orientační 
harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Každý členský stát může k 
provedení svého plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhnout, aby obdržel částku 
až do výše maximální částky odpovídající 
jeho přídělovému podílu částky, která je k 
dispozici pro přidělení, jak je uvedeno v 
příloze I.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 783
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. 
Za tímto účelem zveřejní orientační 
harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Každý členský stát může k 
provedení svého plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhnout, aby obdržel částku 
až do výše maximální částky odpovídající 
jeho přídělovému podílu částky, která je k 
dispozici pro přidělení, jak je uvedeno v 
příloze I.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. 
Za tímto účelem zveřejní orientační 
harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Každý členský stát může k 
provedení svého plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhnout, aby obdržel částku 
až do výše maximální částky odpovídající 
jeho přídělovému podílu částky, která je k 
dispozici pro přidělení, jak je uvedeno v 
příloze I.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo dosaženo maximálního dopadu na podporu hospodářského oživení, finanční 
prostředky z facility na podporu oživení a odolnosti se vynaloží co nejdříve.

Pozměňovací návrh 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. 
Za tímto účelem zveřejní orientační 
harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Každý členský stát může k 
provedení svého plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhnout, aby obdržel částku 
až do výše maximální částky odpovídající 
jeho přídělovému podílu částky, která je k 
dispozici pro přidělení, jak je uvedeno v 
příloze I.

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, 
budou-li k dispozici finanční zdroje, vyzve 
Komise členské státy, aby aktualizovaly 
své vnitrostátní plány na podporu oživení a 
odolnosti, v souladu s požadavky a cíli 
stanovenými v článcích 4, 4a a 14 tohoto 
nařízení za účelem přidělení dodatečných 
finančních zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 786
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. Za 
tímto účelem zveřejní orientační 

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. Za 
tímto účelem zveřejní orientační 
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harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Každý členský stát může k 
provedení svého plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhnout, aby obdržel částku 
až do výše maximální částky odpovídající 
jeho přídělovému podílu částky, která je k 
dispozici pro přidělení, jak je uvedeno v 
příloze I.

harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Nejméně 80 % těchto 
finančních prostředků se použije na 
podporu opatření v oblasti klimatu, 
biologické rozmanitosti a životního 
prostředí s cílem zajistit soulad se Zelenou 
dohodou pro Evropu a Pařížskou 
dohodou o klimatu. Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti navrhnout, aby obdržel 
částku až do výše maximální částky 
odpovídající jeho přídělovému podílu 
částky, která je k dispozici pro přidělení, 
jak je uvedeno v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 787
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. 
Za tímto účelem zveřejní orientační 
harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Každý členský stát může k 
provedení svého plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhnout, aby obdržel částku 
až do výše maximální částky odpovídající 
jeho přídělovému podílu částky, která je k 
dispozici pro přidělení, jak je uvedeno v 
příloze I.

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024 může 
Komise uspořádat výzvy, pokud budou k 
dispozici finanční zdroje. Za tímto účelem 
zveřejní orientační harmonogram výzev, 
které mají být v tomto období uspořádány, 
a uvede u každé výzvy částku, která je k 
dispozici pro přidělení. Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti navrhnout, aby obdržel 
částku až do výše maximální částky 
odpovídající jeho přídělovému podílu 
částky, která je k dispozici pro přidělení, 
jak je uvedeno v příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. Za 
tímto účelem zveřejní orientační 
harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Každý členský stát může k 
provedení svého plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhnout, aby obdržel částku 
až do výše maximální částky odpovídající 
jeho přídělovému podílu částky, která je k 
dispozici pro přidělení, jak je uvedeno v 
příloze I.

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2026, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. Za 
tímto účelem zveřejní orientační 
harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Každý členský stát může k 
provedení svého plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhnout, aby obdržel částku 
až do výše maximální částky odpovídající 
jeho přídělovému podílu částky, která je k 
dispozici pro přidělení, jak je uvedeno v 
příloze I.

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veškeré prostředky, které do konce 
roku 2024 nebudou provedeny nebo u 
nichž se zruší přidělení na závazek, se 
převedou do víceletého finančního rámce 
s cílem posílit programy EU v rámci 
přímého řízení na podporu Zelené dohody 
pro Evropu a Digitální agendy, jakož i 
programu Horizont Evropa, Digitální 
Evropa a Erasmus+.

Or. en

Pozměňovací návrh 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Předběžné financování

1. S výhradou přijetí právního 
závazku uvedeného v čl. 19 odst. 1 Komisí 
a na žádost členského státu spolu s 
předložením plánu na podporu oživení a 
odolnosti provede Komise v roce 2021 
výplatu předběžného financování až do 
výše 20 % právního závazku ve formě 
nevratné podpory a případně a na žádost 
způsobilých členských států až do výše 10 
% úvěrové podpory ve formě půjčky, jak je 
stanoveno v souladu s článkem 19. 
Odchylně od čl. 116 odst. 1 finančního 
nařízení provede Komise odpovídající 
platbu do dvou měsíců poté, co Komise 
přijme právní závazek uvedený v článku 
19.
2. V případě předběžného 
financování podle odstavce 1 se finanční 
příspěvky úměrně upraví.
3. Země, které se podílí na 
činnostech Úřadu evropského veřejného 
žalobce, jsou na požádání způsobilé získat 
dodatečné předběžné financování ve výši 5 
% právního závazku ve formě nevratné 
podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2024 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 

1. Do 31. prosince 2024 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
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podporu v podobě půjčky. podporu v podobě nerevolvingové půjčky.
Or. en

Pozměňovací návrh 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2024 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

1. Na žádost členského státu může 
Komise poskytnout dotčenému členskému 
státu k provádění jeho plánu na podporu 
oživení a odolnosti podporu v podobě 
půjčky.

Or. en

Pozměňovací návrh 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2024 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

1. Do 31. prosince 2026 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

Or. en

Pozměňovací návrh 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2024 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 

1. Do 31. prosince 2023 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
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podporu v podobě půjčky. podporu v podobě půjčky.
Or. en

Pozměňovací návrh 795
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2024 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

1. Do 31. prosince 2022 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo maximálního dopadu na podporu hospodářského oživení, musí se finanční 
prostředky z facility na podporu oživení a odolnosti vynaložit co nejdříve.

Pozměňovací návrh 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě, 
není-li žádost odůvodněna potřebou 
kompenzovat snížení částek přidělených v 
souladu s článkem 10, musí být k žádosti 
připojen revidovaný plán, včetně dalších 
milníků a cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides
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Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 
31. srpna 2024. V posledně uvedeném 
případě musí být k žádosti připojen 
revidovaný plán, včetně dalších milníků a 
cílů.

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svých ročních 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
uvedeného v článku 15 nebo jejich 
aktualizací.

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 799
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě 

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě 
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musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších a jasných milníků a 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2026. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2023. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 802
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2022. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo maximálního dopadu na podporu hospodářského oživení, musí se finanční 
prostředky z facility na podporu oživení a odolnosti předsunuty.

Pozměňovací návrh 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) důvody pro poskytnutí podpory v 
podobě půjčky, podložené vyššími 
finančními potřebami spojenými s dalšími 
reformami a investicemi;

a) důvody pro poskytnutí podpory v 
podobě půjčky, podložené vyššími 
finančními potřebami spojenými s dalšími 
investicemi, a zejména na základě 
finančních potřeb souvisejících s 
produktivními a veřejnými genderově 
vyváženými a udržitelnými investicemi do 
infrastruktury, které jsou v souladu s cíli 
uvedenými v článku 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 804
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) důvody pro poskytnutí podpory v a) důvody pro poskytnutí podpory v 
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podobě půjčky, podložené vyššími 
finančními potřebami spojenými s dalšími 
reformami a investicemi;

podobě půjčky, podložené vyššími 
finančními potřebami spojenými s dalšími 
reformami na podporu růstu a 
udržitelnými investicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) důvody pro poskytnutí podpory v 
podobě půjčky, podložené vyššími 
finančními potřebami spojenými s dalšími 
reformami a investicemi;

a) důvody pro poskytnutí podpory v 
podobě půjčky, podložené vyššími 
finančními potřebami spojenými s 
reformami a investicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 806
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) další reformy a investice v souladu 
s článkem 15;

b) případně další reformy a investice, 
pro něž je úvěr částečně nebo zcela 
požaduje, v souladu s článkem 15;

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) další reformy a investice v souladu 
s článkem 15;

b) další reformy na podporu růstu a 
udržitelné investice v souladu s článkem 
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15;
Or. en

Pozměňovací návrh 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) další reformy a investice v souladu 
s článkem 15;

b) další investice v souladu s článkem 
15;

Or. en

Pozměňovací návrh 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) informace o tom, jak žádost o 
půjčku odpovídá celkovému finančnímu 
plánování členského státu a jak je v 
souladu s obecným cílem řádných 
fiskálních politik v souladu s rámcem 
Unie pro správu ekonomických záležitostí;

Or. en

Odůvodnění

Měly by být poskytnuty informace, které umožní posoudit, zda by poskytnutí úvěru mohlo mít 
negativní dopad na dlouhodobou udržitelnost dluhu.

Pozměňovací návrh 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) nezávisle posouzenou 
pravděpodobnost selhání provádění 
navrhovaných reforem;

Or. en

Odůvodnění

Rada a Komise musí při rozhodování o přidělení finanční podpory posoudit pravděpodobnost 
selhání, aby bylo možné toto riziko přiměřeně zohlednit.

Pozměňovací návrh 811
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že se žádost o půjčku 
podává v jiném okamžiku, než kdy došlo k 
předložení plánu na podporu oživení a 
odolnosti, a pokud se týká dalších reforem 
a investic, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s příslušnými milníky a 
cíli.

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora v podobě půjčky určená na 
plán dotčeného členského státu na podporu 
oživení a odolnosti nesmí být vyšší než 
rozdíl mezi celkovými náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti, v příslušném 
případě revidovanými, a maximálním 
finančním příspěvkem uvedeným v článku 

4. Podpora v podobě půjčky určená na 
plán dotčeného členského státu na podporu 
oživení a odolnosti nesmí být vyšší než 
jeho podíl z částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
písm. b) vypočítaný podle metodiky 
stanovené v příloze I.
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10. Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát nesmí překročit 4,7 % jeho 
hrubého národního důchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora v podobě půjčky určená na 
plán dotčeného členského státu na podporu 
oživení a odolnosti nesmí být vyšší než 
rozdíl mezi celkovými náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti, v příslušném 
případě revidovanými, a maximálním 
finančním příspěvkem uvedeným v článku 
10. Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát nesmí překročit 4,7 % jeho 
hrubého národního důchodu.

4. Podpora v podobě půjčky určená na 
plán dotčeného členského státu na podporu 
oživení a odolnosti nesmí být vyšší než 
rozdíl mezi celkovými náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti, v příslušném 
případě revidovanými, a maximálním 
finančním příspěvkem uvedeným v článku 
10. Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát nesmí překročit 6,8 % jeho 
hrubého národního důchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora v podobě půjčky určená na 
plán dotčeného členského státu na podporu 
oživení a odolnosti nesmí být vyšší než 
rozdíl mezi celkovými náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti, v příslušném 
případě revidovanými, a maximálním 
finančním příspěvkem uvedeným v článku 
10. Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát nesmí překročit 4,7 % jeho 
hrubého národního důchodu.

4. Podpora v podobě půjčky určená na 
plán dotčeného členského státu na podporu 
oživení a odolnosti nesmí být vyšší než 
rozdíl mezi celkovými náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti, v příslušném 
případě revidovanými, a maximálním 
finančním příspěvkem uvedeným v článku 
10. Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát nesmí překročit 6,8 % jeho 
hrubého národního důchodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 815
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Podpora v podobě půjčky určená na 
plán dotčeného členského státu na podporu 
oživení a odolnosti nesmí být vyšší než 
rozdíl mezi celkovými náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti, v příslušném 
případě revidovanými, a maximálním 
finančním příspěvkem uvedeným v článku 
10. Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát nesmí překročit 4,7 % jeho 
hrubého národního důchodu.

4. Podpora v podobě půjčky určená na 
plán dotčeného členského státu na podporu 
oživení a odolnosti nesmí být vyšší než 
rozdíl mezi celkovými náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti, v příslušném 
případě revidovanými, a maximálním 
finančním příspěvkem uvedeným v článku 
10. Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát nesmí překročit 2,0 % jeho 
hrubého národního důchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od odstavce 4, pokud 
jsou k dispozici zdroje, může být za 
výjimečných okolností částka podpory v 
podobě půjčky zvýšena.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od odstavce 4, pokud 
jsou k dispozici zdroje, může být za 
výjimečných okolností částka podpory v 

5. Odchylně od odstavce 4, pokud 
jsou k dispozici zdroje, může být za 
výjimečných okolností nebo v případě, že 
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podobě půjčky zvýšena. je částka nakonec přidělená na provádění 
plánu v důsledku výpočtu uvedeného v 
článku 10 nižší než částka uvedená v 
rozhodnutí podle čl. 17 odst. 1, částka 
podpory v podobě půjčky zvýšena.

Or. en

Pozměňovací návrh 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise přijme ohledně žádosti o 
podporu v podobě půjčky rozhodnutí v 
souladu s článkem 17. V příslušném 
případě se plán na podporu oživení a 
odolnosti odpovídajícím způsobem změní.

7. Komise předloží návrh ohledně 
žádosti o podporu v podobě půjčky 
Evropskému parlamentu a Radě v souladu 
s článkem 17. V příslušném případě se plán 
na podporu oživení a odolnosti 
odpovídajícím způsobem změní.

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda lze odůvodnění žádosti o 
půjčku a její výše považovat za přiměřené 
a realistické v souvislosti s dalšími 
reformami a investicemi a

a) zda lze odůvodnění žádosti o 
půjčku a její výše považovat za přiměřené 
a realistické v souvislosti s dalšími 
reformami na podporu růstu a 
udržitelnými investicemi a

Or. en

Pozměňovací návrh 820
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda lze odůvodnění žádosti o 
půjčku a její výše považovat za přiměřené 
a realistické v souvislosti s dalšími 
reformami a investicemi a

a) zda lze odůvodnění žádosti o 
půjčku a její výše považovat za přiměřené 
a realistické v souvislosti s reformami a 
investicemi, pro které bylo požádáno o 
půjčku, a

Or. en

Pozměňovací návrh 821
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda lze odůvodnění žádosti o 
půjčku a její výše považovat za přiměřené 
a realistické v souvislosti s dalšími 
reformami a investicemi a

a) zda lze odůvodnění žádosti o 
půjčku a její výše považovat za přiměřené 
a realistické v souvislosti s plány 
transformace, dalšími reformami a 
investicemi a

Or. en

Pozměňovací návrh 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda lze odůvodnění žádosti o 
půjčku a její výše považovat za přiměřené 
a realistické v souvislosti s dalšími 
reformami a investicemi a

a) zda lze odůvodnění žádosti o 
půjčku a její výše považovat za přiměřené 
a realistické v souvislosti s dalšími 
reformními a investičními opatřeními a

Or. en

Pozměňovací návrh 823
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda jsou další reformy a investice v 
souladu s kritérii stanovenými v čl. 16 odst. 
3.

b) zda jsou další reformy na podporu 
růstu a udržitelné investice v souladu s 
kritérii stanovenými v čl. 16 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda jsou další reformy a investice v 
souladu s kritérii stanovenými v čl. 16 odst. 
3.

b) zda jsou reformy a investice, pro 
něž bylo požádáno o půjčku, v souladu s 
kritérii stanovenými v čl. 16 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda jsou další reformy a investice v 
souladu s kritérii stanovenými v čl. 16 odst. 
3.

b) zda jsou další reformní a investiční 
opatření v souladu s kritérii stanovenými v 
čl. 16 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pravděpodobnost, že členský stát 
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nesplňuje kritéria pro poskytnutí půjčky;
Or. en

Odůvodnění

Rada a Komise musí při rozhodování o přidělení finanční podpory posoudit pravděpodobnost 
selhání, aby bylo možné toto riziko přiměřeně zohlednit.

Pozměňovací návrh 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výši půjčky v eurech; a) výši půjčky v eurech; případně 
včetně částky předfinancované úvěrové 
podpory v souladu s článkem 11a;

Or. en

Pozměňovací návrh 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) průměrnou splatnost; na tuto 
splatnost se čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení nevztahuje;

b) průměrnou splatnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) maximální počet splátek a 
harmonogram splácení;

d) maximální počet splátek a jasný, 
přesný a závazný harmonogram splácení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 830
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) další náležitosti potřebné pro 
čerpání podpory v podobě půjčky v 
souvislosti s dotčenými reformami a 
investičními projekty v souladu s 
rozhodnutím uvedeným v čl. 17 odst. 2.

e) další náležitosti potřebné pro 
čerpání podpory v podobě půjčky v 
souvislosti s dotčenými reformami na 
podporu růstu a udržitelnými investičními 
projekty v souladu s rozhodnutím 
uvedeným v čl. 17 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 831
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

Vzhledem k Zelené dohodě pro Evropu 
jakožto evropské strategii udržitelného 
růstu a k realizaci závazků Unie za 
účelem provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN přispěje 
nejméně 40 % částky v plánu na podporu 
oživení a odolnosti k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a environmentální 
udržitelnosti, zatímco celkový plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl 
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respektovat zásadu „významně 
nepoškozovat“ sociální cíle a cíle 
environmentální udržitelnosti. Komise 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci a při vhodném uplatnění 
kritérií stanovených taxonomií EU přijme 
příslušnou metodiku s cílem poskytnout 
členským státům podporu ke splnění 
uvedeného požadavku.

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření. Plány jsou vypracovány 
v úzké spolupráci s vnitrostátními a 
regionálními zúčastněnými stranami, jako 
jsou místní orgány, sociální partneři, 
organizace občanské společnosti a 
zástupci soukromého sektoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 833
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
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v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. V 
souladu se zásadou subsidiarity projednají 
vnitrostátní orgány členských států tyto 
plány a dohodnou se na nich s 
regionálními a místními samosprávami. 
Tyto plány stanoví agendu reforem a 
investic dotčeného členského státu pro 
následující čtyři roky. Plány na podporu 
oživení a odolnosti způsobilé pro 
financování v rámci tohoto nástroje musí 
zahrnovat opatření pro provádění reforem a 
projekty veřejných investic ve formě 
uceleného souboru opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 834
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření, mezi která by patřily 
roční cíle, jakož i ukazatele a prováděcí 
hodnoticí systém.

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky a zároveň členským státům 
umožní aktualizovat plány v souladu s 
článkem 18. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci této facility musí zahrnovat opatření 
pro provádění reforem a projekty veřejných 
investic ve formě uceleného souboru 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví 
každoroční národní plány na podporu 
oživení a odolnosti. Plány na podporu 
oživení a odolnosti způsobilé pro 
financování v rámci tohoto nástroje musí 
zahrnovat opatření pro provádění reforem a 
projekty veřejných investic ve formě 
ucelených souborů opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření a současně podporovat 
mobilizaci soukromých investic.

Or. en

Pozměňovací návrh 838
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Program reforem stanoví 
komplexní reformní balíček. Plány na 
podporu oživení a odolnosti způsobilé pro 
financování v rámci tohoto nástroje musí 
zahrnovat opatření pro provádění reforem a 
projekty veřejných investic ve formě 
uceleného souboru opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 839
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení, odolnosti a 
transformace. Tyto plány stanoví agendu 
reforem a investic dotčeného členského 
státu v oblasti zelené transformace pro 
následující čtyři roky. Plány na podporu 
oživení, odolnosti a transformace 
způsobilé pro financování v rámci tohoto 
nástroje musí zahrnovat opatření pro 
provádění udržitelných reforem v oblasti 
transformace a projekty veřejných investic 
ve formě uceleného souboru opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem na 
podporu růstu a udržitelné projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 841
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
období až čtyř let. Plány na podporu 
oživení a odolnosti způsobilé pro 
financování v rámci tohoto nástroje musí 
zahrnovat opatření pro provádění reforem a 
projekty veřejných investic ve formě 
uceleného souboru opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 842
Marek Belka

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem, jakož i 
investiční projekty ve formě uceleného 
souboru opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 843
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
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plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu do 31. prosince 
2024. Plány na podporu oživení a odolnosti 
způsobilé pro financování v rámci tohoto 
nástroje musí zahrnovat opatření pro 
provádění reforem a projekty veřejných 
investic ve formě uceleného souboru 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 844
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a investiční 
projekty ve formě uceleného souboru 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na každý plán na podporu oživení 
a odolnosti se vztahují tyto horizontální 
požadavky:
– Plány na podporu oživení a odolnosti 
musí být v souladu se zásadami strategie 
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EU pro rovnost žen a mužů na období 
2020–2025 a musí se skládat z opatření, 
která budou klíčová pro dosažení rovnosti 
obou pohlaví a která budou sloučena s 
opatřeními pro začleňování genderového 
hlediska.
– Plán na podporu oživení a odolnosti 
musí vytvářet evropskou přidanou 
hodnotu.
– Vzhledem k Zelené dohodě pro Evropu 
jakožto evropské strategii udržitelného 
růstu a k realizaci závazků Unie za 
účelem provádění Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN se přispěje 
nejméně 37 % částky v rámci každého 
plánu na podporu oživení a odolnosti na 
podporu celkového začleňování opatření 
v oblasti klimatu. Nejméně 20 % částky 
přispívající na začlenění opatření v oblasti 
klimatu se použije v pilíři zelené 
transformace, což přispěje k transformaci 
k dosažení nejnovějších cílů Unie v oblasti 
klimatu do roku 2030 a bude v souladu s 
cílem klimatické neutrality EU do roku 
2050.
– Vzhledem k prioritám Digitální agendy 
a nutnosti dokončit jednotný digitální trh, 
který zvýší konkurenceschopnost Unie na 
globální úrovni a pomůže rovněž učinit 
Unie odolnější, inovativnější a strategicky 
autonomní, nejméně 20 % částky každého 
plánu na podporu oživení a odolnosti se 
použije jako příspěvek k investicím do 
digitálních technologií, infrastruktury a 
procesů.
– Vzhledem k tomu, že nástroj Evropské 
unie na podporu oživení (tzv. Next 
Generation EU) je orientován na 
budoucnost a že agenda digitálních 
dovedností, záruka pro děti a záruka pro 
mladé lidi jsou nástroje důležité pro 
zajištění toho, aby se z dnešní mládeže 
nestala „generace v karanténě“, přispěje 
se alespoň 20 % částek každého plánu na 
podporu oživení a odolnosti k odstranění 
rizika dlouhodobého poškození vyhlídek 
mladých lidí na pracovním trhu a na 
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jejich celkově dobré životní podmínky, a to 
za pomoci komplexních řešení v oblasti 
zaměstnání, vzdělávání a získávání 
dovedností, která budou na tyto osoby 
zaměřena.
– Plány nesmí stát v cestě strategickým a 
hospodářským zájmům EU. V této 
souvislosti nebude poskytnuta podpora 
projektům, které tvoří součást 
strategických investičních plánů třetích 
zemí.
– Finanční prostředky v plánech nesmí 
nahrazovat opakované výdaje z 
vnitrostátního rozpočtu a musí být v 
souladu s adicionalitou financování EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje přidělí nejméně 75 
% nevratné částky vnitrostátního 
maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v čl. 5 odst. 1a a článku 10, 
měřeno v souhrnných nákladech, na 
investiční a reformní opatření, která řeší 
problémy tří prioritních oblastí evropské 
politiky stanovených v článku 3.
Při přípravě vnitrostátních plánů a při 
dodržení celkového minimálního přídělu 
75 % přidělí členské státy nejméně 20 % 
nevratné části svého maximálního 
finančního příspěvku měřeného z 
hlediska nákladů na každou ze tří 
prioritních oblastí evropské politiky 
uvedených v článku 3 a mohou přerozdělit 
zbývajících 15 % na tyto tři oblasti. V 
zájmu usnadnění přípravy vnitrostátních 
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plánů obsahuje příloha IIIa tohoto 
nařízení nezávazné pokyny pro reformní a 
investiční opatření, která jsou v souladu s 
těmito třemi evropskými prioritními 
oblastmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 847
Luděk Niedermayer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zohlednění nedostatku IKT v 
oblasti školní docházky během pandemie. 
Rychlejší podpora elektronického učení, 
distančního učení a projektového učení, 
zejména na primární a sekundární úrovni 
vzdělávání v celé EU. To nejen zvýší 
konkurenceschopnost hospodářství EU, 
ale také poskytne studentům dovednosti 
potřebné v současné i budoucí ekonomice. 
Zvýší se tak odolnost škol v případě 
budoucích pandemií a současně se sníží 
škody způsobené těmito událostmi, pokud 
jde o mladé generace.

Or. en

Pozměňovací návrh 848
Angelika Winzig

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Finanční prostředky z této facility 
by měly rovněž sloužit ke zvýšení přídělů 
na již existující vnitrostátní nástroje 
financování, které mohou být součástí 
plánů na podporu oživení a odolnosti; to 
umožní rychlejší využívání finančních 
prostředků a rychlý dopad v praxi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Facilita nepodporuje opatření, 
která poškozují kterékoliv 
environmentálních cílů uvedených v 
nařízení (EU) 2020/852 v souladu s 
článkem 17 téhož nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 850
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. S ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv jakožto evropskou 
strategii pro sociální pokrok se přispěje 
nejméně 30 % částky každého plánu na 
podporu oživení a odolnosti na sociální a 
územní soudržnost, včetně provádění cílů 
EPRS. Žádná z reforem či investic 
podporovaných facilitou na podporu 
oživení a odolnosti by neměla být v 
rozporu s prováděním evropského pilíře 
sociálních práv. Komise prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci přijme 
příslušnou metodiku, aby tak poskytla 
členským státům podporu ke splnění 
těchto požadavků. 

Or. en

Pozměňovací návrh 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Investice a reformní opatření 
plánovaná po 1. únoru 2020 týkající se 
hospodářských a sociálních důsledků 
způsobených pandemií COVID-19 jsou 
způsobilá pro podporu prostřednictvím 
facility na podporu oživení a odolnosti za 
předpokladu, že splňují požadavky 
stanovené v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s cestou k 
omezení nárůstu globální teploty o 1,5 °C 
ve srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a s cíli Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí. Nejméně 40 % 
odhadovaných celkových nákladů na 
všechny plány na podporu oživení a 
odolnosti se přidělí na činnosti, které 
významně přispívají ke zmírňování změny 
klimatu nebo přizpůsobování se této 
změně podle článků 10 a 11 nařízení (EU) 
2020/852. Nejméně 10 % odhadovaných 
celkových nákladů v rámci všech plánů 
na podporu oživení a odolnosti se navíc 
přidělí na činnosti, které významně 
přispívají k jakémukoli z ostatních 
environmentálních cílů podle uvedeného 
nařízení. Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 25a s 
cílem upřesnit metodiku a související 
ustanovení o podávání zpráv s cílem 
podpořit členské státy při plnění 
požadavků podle tohoto odstavce a 
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sledování plnění těchto požadavků.
Všechny finanční prostředky přidělené na 
politické oblasti týkající se zelené 
transformace podporují ekonomické 
činnosti, které jsou v souladu s článkem 3 
nařízení (EU) 2020/852 považovány za 
environmentálně udržitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. Facilita podporuje pouze činnosti, 
které významně nepoškozují jeden nebo 
více environmentálních cílů uvedených v 
článku 9 nařízení (EU) 2020/852 v 
souladu s článkem 17 uvedeného nařízení 
a které se provádějí v souladu s 
„minimálními zárukami“ podle článku 18 
nařízení (EU) 2020/852, a nepodporuje 
činnosti ani nezahrnuje investice, které by 
vedly k uzamčení (lock-in) aktiv, které 
ohrožují dosažení cílů Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí. Zejména 
nesmí zahrnovat investice související s:
a) vyřazováním jaderných elektráren z 
provozu, jejich údržbou nebo výstavbou a 
nakládáním s jaderným odpadem a jeho 
ukládáním;
b) výrobou, zpracováním, distribucí, 
skladováním nebo spalováním fosilních 
paliv;
c) odstraňováním odpadů skládkováním;
d) zařízeními pro spalování odpadu;
e) letištní infrastrukturou, vyjma 
nejvzdálenějších regionů;
f) vozidly vybavenými motorem s vnitřním 
spalováním.
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Or. en

Pozměňovací návrh 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. Komise může přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 25a, které doplňují seznam 
uvedený v odstavci [1d]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. Aniž jsou dotčeny požadavky na 
přidělování uvedené v tomto článku, 
zajistí členský stát přidělení finančních 
prostředků získaných z nástroje mezi obce 
a místní orgány na základě potřeb a 
přidělí nejméně 10 % jejich maximálního 
finančního příspěvku uvedeného v článku 
10 obcím a místním orgánům a zajistí 
přímý přístup k těmto zdrojům. Komise 
přijme akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 25a s cílem upřesnit 
opatření, která mají členské státy přijmout 
pro poskytování zdrojů prostřednictvím 
facility obcím a místním orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 g (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1g. Způsobilé plány vycházejí z 
posouzení dopadu plánovaných opatření 
na rovnost žen a mužů v souladu s cíli 
strategie pro rovnost žen a mužů a 
zohledňují její výsledky s cílem účinně 
řešit negativní dopad krize na rovnost žen 
a mužů, zejména zajištěním vysoce 
kvalitních pracovních míst pro ženy, 
snižováním rozdílů v odměňování žen a 
mužů a přístupem k úvěrům pro ženy 
podnikatelky;

Or. en

Pozměňovací návrh 857
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a 
jejich aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v 
rámci fondů Unie.

vypouští se

__________________
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21 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 
2018 o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu.
22 […]

Or. en

Pozměňovací návrh 858
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro cíle 
EU v oblasti klimatu a životního prostředí, 
zejména přechod na dosažení 
klimatických cílů Unie do roku 2030 a 
soulad s cílem klimatické neutrality EU 
do roku 2050 podle nařízení XXXX/XX 
(evropský právní rámec pro klima), a 
digitální transformaci nebo z nich 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie. Aby se zajistilo, že plány na 
podporu oživení a odolnosti v členském 
státě přispějí k dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050, nejméně 40 % 
částky každého plánu na podporu a 
odolnosti přispěje k začlenění opatření v 
oblasti klimatu a k dosažení 10% cíle 
výdajů na biologickou rozmanitost.
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__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 859
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro cíle 
EU v oblasti klimatu a životního prostředí, 
zejména přechod na dosažení 
klimatických cílů Unie do roku 2030 a 
soulad s cílem klimatické neutrality EU 
do roku 2050 podle nařízení XXXX/XX 
(evropský právní rámec pro klima), a 
digitální transformaci nebo z nich 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie. Aby se zajistilo, že plány na 
podporu oživení a odolnosti v členském 
státě přispějí k dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050, nejméně 37% 
částky každého plánu na podporu a 
odolnosti přispěje k začlenění opatření v 
oblasti klimatu a k dosažení 10% cíle 
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výdajů na biologickou rozmanitost.
__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Odůvodnění

EP ve svém usnesení 2020/2732(RSP) vyzval k přijetí závazného cíle v oblasti klimatu 30 % a 
cíle souvisejících s biologickou rozmanitostí ve výši 10 %. Evropský parlament by měl 
soudržně žádat, aby více než 37 % výdajů směřovalo na oblast klimatu (v souladu s 
posouzením Komise č. 84 o začleňování oblasti klimatu ze dne 27/08/2020) s cílem dosáhnout 
30% klimatického cíle, o němž rozhodla Rada EU s ohledem na VFR a NGEU, a 10 % výdajů 
na biologickou rozmanitost v rámci facility na podporu oživení a odolnosti. Tento přístup 
předpokládá dvojí počítání: dosažení cíle v oblasti biologické rozmanitosti může být 
usnadněno výdaji souvisejícími s klimatem.

Pozměňovací návrh 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a 
jejich aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru.
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rámci fondů Unie.
__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 861
Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Jens Geier, Ibán García Del Blanco, Domènec 
Ruiz Devesa, Marcos Ros Sempere, Hannes Heide, Łukasz Kohut, Massimiliano 
Smeriglio, Predrag Fred Matić, Lara Wolters, Vilija Blinkevičiūtė, Niklas Nienaß, 
Martina Michels

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti rovněž zohlední odvětví a oblasti 
politiky, kterým je v rámci evropského 
semestru obvykle věnována malá 
pozornost, ale které jsou v důsledku 
pandemie značně postiženy, jako je 
vzdělávání a kultura. Každý vnitrostátní 
plán na podporu oživení a odolnosti proto 
vyčlení nejméně 2 % celkového rozpočtu 
na kulturní a tvůrčí odvětví. Dále se 10 % 
vyčlení na investice do kvalitního a 
inkluzivního vzdělávání. Plány na podporu 
oživení a odolnosti musí být v souladu 
rovněž s informacemi, které členské státy 
zahrnuly do svých národních programů 
reforem v rámci evropského semestru, 
národních energetických a klimatických 
plánů a jejich aktualizací podle nařízení 
(EU) 2018/199921, územních plánů 
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spravedlivé transformace v rámci Fondu 
pro spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 862
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají a pro posílení strategické 
autonomie Unie. Plány na podporu oživení 
a odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22, plánů pro 
provádění záruky pro mladé lidi a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie. Kromě toho musí být plány na 
podporu oživení a odolnosti v souladu se 
zásadou evropské přidané hodnoty a musí 
umožnit investice do projektů, technologií 
a infrastruktur orientovaných na 
budoucnost s cílem zajistit dlouhodobou 
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odolnost a konkurenceschopnost EU.
__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. fr

Pozměňovací návrh 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, vnitrostátních 
energetických a klimatických plánů a 
jejich aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en
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Pozměňovací návrh 864
Niklas Nienaß, Petra Kammerevert, Rasmus Andresen, Laurence Farreng, Tomasz 
Frankowski, Romeo Franz, Ibán García Del Blanco, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, 
Irena Joveva, Niyazi Kizilyürek, Dace Melbārde, Domènec Ruiz Devesa, Andrey 
Slabakov, Sabine Verheyen, Salima Yenbou, Elżbieta Kruk

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti rovněž zohlední odvětví a oblasti 
politiky, kterým je v rámci evropského 
semestru obvykle věnována malá 
pozornost, ale které jsou v důsledku 
pandemie značně postiženy, jako je 
kultura a vzdělávání. Každý vnitrostátní 
plán na podporu oživení a odolnosti proto 
vyčlení nejméně 2 % celkového rozpočtu 
na kulturní a tvůrčí odvětví a průmysl. 
Plány na podporu oživení a odolnosti musí 
být v souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en



AM\1213689CS.docx 179/270 PE657.420v01-00

CS

Pozměňovací návrh 865
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a 
jejich aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v 
rámci fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které souvisí s Paktem o 
stabilitě a růstu a postupem při 
makroekonomické nerovnováze.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 866
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 2. Plány na podporu oživení a 



PE657.420v01-00 180/270 AM\1213689CS.docx

CS

odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

odolnosti přispívají ke strategické 
autonomii Unie a k provádění cílů OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje a musí být v 
souladu s nejnovějšími relevantními 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu posledního 
evropského semestru, jakož i s výzvami a 
prioritami stanovenými v nejnovějším 
doporučení Rady o hospodářské politice 
eurozóny pro členské státy, jejichž měnou 
je euro, zejména s výzvami a prioritami, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci nebo z ní vyplývají, a s těmi, 
které jsou důležité pro provádění 
evropského pilíře sociálních práv. Plány 
na podporu oživení a odolnosti musí být v 
souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
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evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie. Plány na podporu oživení a 
odolnosti jsou vypracovávány po 
dostatečné konzultaci s regionálními a 
místními orgány a dalšími zúčastněnými 
stranami, včetně sociálních partnerů a 
organizací občanské společnosti, jak je 
uvedeno v evropském kodexu chování pro 
partnerskou spolupráci.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru na rok 2020, zejména 
v případě výzev a priorit, které jsou 
důležité pro doporučení, jež přímo 
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vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

souvisejí s prioritními oblastmi evropské 
politiky stanovenými v článku 3 Plány na 
podporu oživení a odolnosti musí být v 
souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, jakož i národních energetických 
a klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, podle 
strategie EU pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025, podle územních plánů 
spravedlivé transformace v rámci Fondu 
pro spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být rovněž v souladu s 
povinností dodržovat a prosazovat 
hodnoty zakotvené v článku 2 SEU.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 869
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí mít vytčeno za prioritu a 
musí být v souladu s relevantními výzvami 
a prioritami každé země, které byly 
identifikovány v kontextu evropského 
semestru, zejména s výzvami a prioritami, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci nebo z ní vyplývají, ale jsou 
relevantní také pro přechod na odolnou 
pečovatelskou ekonomiku. Plány na 
podporu oživení a odolnosti musí být v 
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rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jiných 
environmentálních cílů, jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie. 
Plány na podporu oživení a odolnosti 
musí být rovněž v souladu s vnitrostátními 
strategiemi pro rovnost žen a mužů.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s prioritami, 
které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s prioritami, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci nebo z ní vyplývají, s 
prioritami podporujícími vytváření 
pracovních míst, udržitelný růst a 
posilování sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti, jakož i s prioritami 
uvedenými ve strategických směrech 
projednávanými Radou a Evropským 
parlamentem. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 



PE657.420v01-00 184/270 AM\1213689CS.docx

CS

spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 871
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí přispívat ke strategické 
autonomii Unie, ke konkurenceschopnosti 
Unie a k provádění cílů udržitelného 
rozvoje OSN a musí být v souladu s 
nejnovějšími relevantními výzvami a 
prioritami každé země, které byly 
identifikovány v kontextu posledního 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
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fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 872
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí mít vytčeno za prioritu a 
musí být v souladu s relevantními výzvami 
a prioritami každé země, které byly 
identifikovány v kontextu evropského 
semestru, zejména s výzvami a prioritami, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci nebo z ní vyplývají, a musí 
být v souladu s taxonomií EU a především 
ze zásadou „významně nepoškozovat“. 
Plány na podporu oživení a odolnosti musí 
být v souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jiných 
environmentálních cílů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
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Or. en

Pozměňovací návrh 873
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
klimatickými a environmentálními cíli 
Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 874
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti účinně přispívají k oblasti 
působnosti stanovené v článku 3 a k cílům 
stanoveným v článku 4. Plány na podporu 
oživení a odolnosti musí být v souladu 
rovněž s informacemi, které členské státy 
zahrnuly do svých národních programů 
reforem v rámci národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci národních energetických a 
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informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, včetně dlouhodobé 
fiskální stability a účasti na trhu práce, a 
zejména s výzvami a prioritami, které jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci nebo z ní vyplývají. Plány na 
podporu oživení a odolnosti musí být v 
souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.
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__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být sladěny s relevantními 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. V případě zemí eurozóny je 
třeba věnovat pozornost příslušným 
doporučením pro eurozónu, která 
schválila Rada. Plány na podporu oživení 
a odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en
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Pozměňovací návrh 878
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22, nebude však 
zahrnuto financování fosilních paliv, a 
dohod o partnerství a operačních programů 
v rámci fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu ss výzvami a 
prioritami výzvami a prioritami každé 
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země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a 
jejich aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v 
rámci fondů Unie.

země relevantními pro dosažení cílů 
uvedených v článku 3, které byly 
identifikovány v kontextu evropského 
semestru, evropského pilíře sociálních 
práv a cílů udržitelného rozvoje, 
národních programů reforem, 
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 
klimatu, plánů spravedlivé transformace, 
dohod o partnerství, operačních programů 
přijatých v rámci fondů Unie a/nebo 
opatření týkajících se provádění právních 
předpisů a politik Unie, zejména s 
výzvami a prioritami, které jsou relevantní 
pro zelenou, spravedlivou a digitální 
transformaci nebo z ní vyplývají.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 880
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci na 
znalostní ekonomiku nebo z ní vyplývají. 
Plány na podporu oživení a odolnosti musí 
být v souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
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2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními ročními výzvami a prioritami 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru, zejména s 
výzvami a prioritami, které jsou relevantní 
pro zelenou a digitální transformaci nebo z 
ní vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.
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22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou, pečovatelskou a digitální 
transformaci nebo z ní vyplývají. Plány na 
podporu oživení a odolnosti musí být v 
souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
evropské prioritní oblasti uvedené v 
článku 3. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 884
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země a musí být v souladu s cíli 
stanovenými v článku 3 a s prováděním 
[Akčního plánu ] evropského pilíře 
sociálních práv. Plány na podporu oživení 
a odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
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informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

__________________ __________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

22 […] 22 […]
Or. en

Pozměňovací návrh 885
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Plány na podporu oživení a 
odolnosti nefinancují projekty silniční 
infrastruktury, které již byly financovány 
v rámci EFRR během programového 
období 2014–2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 886
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vzhledem k Zelené dohodě pro 
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Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050 a provádění 
Pařížské dohody a cílů udržitelného 
rozvoje OSN se přispěje nejméně 37 % 
částky v rámci každého plánu na podporu 
oživení a odolnosti na podporu 
začleňování opatření v oblasti klimatu.
Komise přijme příslušnou metodiku, a to 
případně s využitím kritérií stanovených v 
nařízení (EU) 2020/852 o zřízení rámce 
pro usnadnění udržitelných investic, s 
cílem podpořit členské státy při plnění 
tohoto požadavku a při prokazování toho, 
jak výrazně ve svých ekonomikách 
zmenšují investiční mezeru, pokud jde o 
šetrnost ke klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 887
Csaba Molnár

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V každém členském státě se 10 % 
maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v článku 10 přidělí obcím a 
místním samosprávám, které mají k těmto 
zdrojům přímý přístup. Upřednostněny 
budou ty obce a místní samosprávy 
členského státu
– které byly nejvíce zasaženy pandemií 
vzhledem k absolutnímu počtu případů 
onemocnění COVID-19 na dotčených 
územích
– a které mají méně finančních příležitostí 
k řešení problémů spojených s krizí 
COVID-19 vyjádřeno místním HDP na 
obyvatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 888
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci příslušnou 
metodiku na základě nařízení (EU) 
2020/852 [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] s cílem 
pomoci členským státům dosáhnout 
výdajových cílů ve výši 40 % a 10 % 
uvedených v čl. 14 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 889
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci příslušnou 
metodiku na základě nařízení (EU) 
2020/852 [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic] s cílem 
pomoci členským státům dosáhnout 
výdajových cílů ve výši 37 % a 10 % 
uvedených v čl. 14 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Opatření ke dni 1. února 2020, 
která se týkají zmírnění hospodářského a 
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sociálního dopadu pandemie COVID-19, 
jsou způsobilá za předpokladu, že splňují 
kritéria uvedená v tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 891
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Upřednostněny jsou zpravidla 
regiony a území s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí splňovat povinnost 
dodržovat a podporovat hodnoty 
zakotvené v článku 2 Smlouvy o EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Plány na podporu ožení a 
odolnosti přispívají k posílení jednotného 
trhu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 26a, kterými stanoví 
opatření, která mají členské státy přijmout 
pro poskytování zdrojů z facility obcím a 
místním samosprávám.

Or. en

Pozměňovací návrh 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Plány na podporu oživení a 
odolnosti přispějí ke konvergenci a 
snižování regionálních rozdílů a v tomto 
smyslu jsou podporovány zejména 
celoevropské projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Nejméně 50 % celkově 
požadovaných prostředků obsažených v 
každém plánu na podporu oživení a 
odolnosti přispěje k začlenění cílů v 
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oblasti klimatu a životního prostředí.
Or. en

Pozměňovací návrh 897
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Investice, které nejsou v souladu 
se zásadou „významně nepoškozovat“ 
stanovenou v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2020/852 
[nařízení EU o taxonomii], nejsou 
způsobilé.

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/2013, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002, 
použijí se na dotčený členský stát 
ustanovení uvedená v tomto nařízení v 
souvislosti s výzvami a prioritami, které 
byly identifikovány prostřednictvím 
opatření stanovených podle uvedených 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/2013, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002, 
použijí se na dotčený členský stát 
ustanovení uvedená v tomto nařízení v 
souvislosti s výzvami a prioritami, které 
byly identifikovány prostřednictvím 
opatření stanovených podle uvedených 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/2013, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002, 
použijí se na dotčený členský stát 
ustanovení uvedená v tomto nařízení v 
souvislosti s výzvami a prioritami, které 
byly identifikovány prostřednictvím 
opatření stanovených podle uvedených 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/2013, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002, 
použijí se na dotčený členský stát 
ustanovení uvedená v tomto nařízení v 
souvislosti s výzvami a prioritami, které 
byly identifikovány prostřednictvím 
opatření stanovených podle uvedených 
nařízení.

3. Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/2013, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002, 
použijí se na dotčený členský stát 
ustanovení uvedená v tomto nařízení v 
souvislosti s výzvami a prioritami, které 
byly identifikovány prostřednictvím 
opatření stanovených podle uvedených 
nařízení. Plány na podporu oživení a 
odolnosti zahrnují rovněž účinná opatření 
na rozmanitou a nediskriminační podporu 
neziskových organizací občanské 
společnosti, jiných neziskových 
organizací, nezávislých sdělovacích 
prostředků a obcí, regionů nebo jiných 
orgánů na nižší než celostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/2013, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002, 
použijí se na dotčený členský stát 
ustanovení uvedená v tomto nařízení v 
souvislosti s výzvami a prioritami, které 
byly identifikovány prostřednictvím 
opatření stanovených podle uvedených 
nařízení.

3. Pokud je členský stát osvobozen od 
sledování a posuzování evropského 
semestru na základě článku 12 nařízení 
(EU) č. 472/2013, nebo podléhá dohledu 
podle nařízení Rady (ES) č. 332/2002, 
použijí se na dotčený členský stát 
ustanovení uvedená v tomto nařízení v 
souvislosti s prioritami, které byly 
identifikovány Komisí a nezávislými 
odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členský stát, který chce získat 
podporu v rámci facility, zapojí 
zúčastněné strany, zejména zástupce nebo 
orgány na regionální a místní úrovni, 
hospodářské a sociální partnery, jakož i 
organizace občanské společnosti a další 
příslušné zúčastněné strany, do přípravy 
plánu na podporu oživení a odolnosti v 
souladu se zásadou partnerství 
stanovenou v nařízení (EU) č. 1303/2013, 
zejména pak v článku 5 uvedeného 
nařízení. Totéž platí pro obce a místní 
samosprávu, pokud mají přístup ke 
zdrojům v rámci facility přímo v souladu s 
čl. 14 odst. 1e tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Toto nařízení a související reformy 
a investice jsou plně v souladu s článkem 
152 SFEU a plány na podporu oživení a 
odolnosti vydané na základě tohoto 
nařízení zohledňují vnitrostátní postupy a 
instituce, a to i s ohledem na tvorbu mezd. 
Toto nařízení a související reformy a 
investice berou náležitý ohled na článek 
28 Listiny základních práv Evropské unie, 
a není jimi tudíž dotčeno právo sjednávat, 
uzavírat a vymáhat kolektivní smlouvy 
nebo práva na protestní akce 
v kolektivním vyjednávání podle 
vnitrostátních právních předpisů 
a postupů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 905
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vnitrostátní plány na podporu 
oživení a odolnosti přijaté podle článku 15 
tohoto nařízení musí být v souladu s cílem 
Unie v oblasti klimatické neutrality a 
taxonomií EU a musí být v souladu se 
zásadou „významně nepoškozovat“. 
Žádná činnost ani opatření prováděné v 
rámci vnitrostátních plánů na podporu 
oživení a odolnosti by neměly výrazně 
poškozovat environmentální cíle 
taxonomie EU. Investice související s 
těžbou, výrobou, zpracováním, distribucí, 
skladováním, dopravou, přepravou nebo 
spalováním fosilních paliv nejsou 
zahrnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. K získání podpory v rámci facility 
jsou způsobilé pouze členské státy, které 
se podílí na činnosti Úřadu evropského 
veřejného žalobce, a členské státy, které 
do 31. prosince 2020 požádají o připojení 
se k činnostem Úřadu evropského 
veřejného žalobce.

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou své roční 
plány na podporu oživení a odolnosti 
aktualizovat do 15. října v souladu s 
článkem 18 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s pravidly 
finančního nařízení o střetu zájmů v 
souvislosti s plněním rozpočtu EU, 
zejména pak s článkem 61 uvedeného 
nařízení. Komise může systémy IKT 
využívat k identifikaci a řešení střetů 
zájmů v souvislosti s prováděním opatření 
v rámci této facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Pokud zelená a otevřená digitální 
transformace povedou k nevyhnutelné 
ztrátě pracovních míst, bude tato facilita 
rovněž k dispozici na podporu opatření, 
která dotčené pracovníky chrání a 
pomáhají jim. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 a (nový)
Vyloučení z oblasti působnosti podpory

Facilita na podporu oživení a odolnosti 
nepodporuje činnosti a investice: 
a) uvedené v příloze V bodě B programu 
InvestEU; 
b) uvedené v článku 6 nařízení o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj; 
c) podpora činností společností v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), 
pokud nebudou zavedeny žádné plány 
zelené transformace; 
d) podpora společností zapsaných na 
unijním seznamu jurisdikcí 
nespolupracujících v daňové oblasti v 
souladu s doporučením Komise C(2020) 
4885 final***; 
e) podpora podniků, které v minulosti 
porušovaly environmentální práva, lidská 
práva či práva pracovníků a které 
prováděly korupci. (t) Podpora velkých 
podniků ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/34/EU** o 
ročních účetních závěrkách, 
konsolidovaných účetních závěrkách a 
souvisejících zprávách některých forem 
podniků, které neposkytují závazné plány 
transformace, jež podrobně vysvětlují, jak 
podniky slaďují své hospodářské činnosti 
s cíli Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí, včetně plánů postupného 
ukončení činností, které způsobují 
významné poškození jakéhokoliv 
environmentálního cíle, a transformace 
těchto činností na činnosti neutrální nebo 
s nízkým dopadem v předem stanovené 
lhůtě. Tyto plány by měly rovněž 
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zahrnovat opatření pro zachování 
pracovních míst, cíle v oblasti rovnosti žen 
a mužů a sociální odpovědnosti podniků; 
f) podniky, které se nezaváží k omezení 
plateb dividend, odměňování vysoce 
postavených zaměstnanců a zpětného 
odkupu akcií během doby trvání podpory; 
g) podpora operací společností s 
konsolidovaným čistým obratem ve výši 
750 000 000 EUR nebo vyšší, které se 
nezaváží k podávání zpráv s informacemi 
o dani z příjmu rozčleněné podle 
daňových jurisdikcí a pro každou 
jurisdikci, v níž podnik působí, a to 
každoročně a veřejně dostupným 
způsobem (počet zaměstnanců, aktiv, 
obratu, zisku nebo ztráty před zdaněním 
příjmů, splatná daň, zaplacená daň, 
kumulovaný zisk, základní kapitál, přijaté 
veřejné subvence). [Společnostem, na něž 
se vztahuje tento požadavek na podávání 
zpráv, je povoleno, aby jedna nebo více 
konkrétních informací požadovaných ve 
veřejných zprávách za jednotlivé zemí byly 
dočasně vynechány, pokud jsou takové 
povahy, že by jejich zveřejnění vážně 
poškodilo obchodní postavení společností; 
toto opomenutí nesmí bránit 
spravedlivému a vyváženému pochopení 
daňové situace společnosti a musí být 
řádně odůvodněno.“] 
h) podpora činností velkých společností ve 
smyslu směrnice 2013/34/EU, které mají 
ujednání podléhající oznámení podle 
směrnice Rady (EU) 2018/822* ve vztahu 
k přeshraničním opatřením podléhajícím 
oznamování, ledaže se tyto subjekty 
zaváží, že dotčená ujednání podléhající 
oznámení zruší do dvanácti měsíců od 
obdržení finanční podpory. 

Or. en

Pozměňovací návrh 911
Piernicola Pedicini
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Návrh nařízení
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 a (nový)
Vyloučení ze způsobilosti

Facilita na podporu oživení a odolnosti 
nepodporuje:
a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu;
b) výrobu, zpracování, distribuci, 
skladování nebo spalování fosilních paliv;
c) zařízení na odstraňování odpadů 
skládkováním;
d) zařízení pro spalování odpadu;
e) činnosti, které způsobují významné 
poškození některého z environmentálních 
cílů stanovených v článku 9 nařízení (EU) 
2020/852 v souladu s článkem 17 
uvedeného nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, který chce získat 
podporu z této facility, předloží Komisi 
plán na podporu oživení a odolnosti 
vymezený v čl. 14 odst. 1.

1. Členský stát, který chce získat 
podporu z této facility, předloží Komisi 
plán na podporu oživení a odolnosti 
vymezený v čl. 14 odst. 1, jehož provádění 
bude v souladu s právními předpisy EU, 
zejména směrnicí 2014/24/EU o zadávání 
veřejných zakázek.

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Martin Hojsík
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát, který si přeje čerpat 
podporu prostřednictvím facility, zřídí 
víceúrovňový dialog, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, sociální partneři, 
organizace občanské společnosti, včetně 
ekologických a jiných neziskových 
organizací, a další důležité zúčastněné 
strany spolu s širokou veřejností aktivně 
zapojit a projednávat přípravu a realizaci 
plánu na podporu oživení a odolnosti. 
Partnerská spolupráce se navazuje a 
provádí v souladu s nařízením Komise v 
přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poté, co Komise dá částku 
uvedenou v čl. 11 odst. 2 k dispozici pro 
přidělení, členský stát případně 
aktualizuje a předloží Komisi plán na 
podporu oživení a odolnosti uvedený v 
odstavci 1, aby zohlednil aktualizovaný 
maximální finanční příspěvek vypočtený v 
souladu s čl. 10 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

Vnitrostátní plán na podporu oživení a 
odolnosti před formálním předložením 
Komisi schválí vnitrostátní parlament 
dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 916
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok. Tento návrh 
plánu je předložen vnitrostátním 
sociálním partnerům ke konzultaci 
nejpozději do příští února a sociální 
partneři budou mít alespoň 30 dnů na 
písemnou reakci.

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna 2021. 
Plán na podporu oživení a odolnosti může 
být předložen odděleně od národního 
programu reforem. Návrh plánu může být 
předložen předem za účelem aktualizace 
vnitrostátních plánů na podporu oživení a 
odolnosti v souladu s čl. 11 odst. 2 a 
článkem 18, Komise stanoví 
harmonogram do 31. prosince 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho nejnovějšího 
národního programu reforem a 
zohledňovat nejnovější doporučení Rady o 
hospodářské politice eurozóny pro členské 
státy, jejichž měnou je euro, a musí být 
oficiálně předložen nejpozději do 30. 
dubna. Členský stát může počínaje 15. 
říjnem předložit návrh plánu společně s 
návrhem rozpočtu na následující rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán na podporu oživení a 
odolnosti předložený dotčeným členským 
státem musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

2. Každoroční plány na podporu 
oživení a odolnosti předložené dotčeným 
členským státem musí tvořit přílohu jeho 
každoročního národního programu reforem 
a musí být oficiálně předloženy nejpozději 
do 30. dubna.

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí být oficiálně předložen nejpozději tři 
měsíce před vstupem tohoto nařízení v 
platnost. Členský stát může počínaje 15. 
říjnem 2020 předložit návrh plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členský stát, který si přeje čerpat 
podporu prostřednictvím facility, zřídí 
víceúrovňový dialog, v jehož rámci se 
mohou obce, místní a regionální orgány, 
sociální partneři, organizace občanské 
společnosti, zejména pak mládežnické 
organizace, a další příslušné zúčastněné 
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strany spolu s širokou veřejností aktivně 
zapojit a projednávat přípravu a realizaci 
plánů na podporu oživení a odolnosti. 
Návrh plánu musí být předložen místním 
a regionálním orgánům, sociálním 
partnerům, organizacím občanské 
společnosti, zejména mládežnickým 
organizacím, a dalším příslušným 
zúčastněným stranám a široké veřejnosti 
ke konzultaci nejméně tři měsíce přede 
dnem předložení Komisi a sociální 
partneři budou mít nejméně 30 dní na to, 
aby mohli v souladu se zásadou 
partnerství písemně reagovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členský stát, který si přeje čerpat 
podporu prostřednictvím facility, zřídí 
víceúrovňový dialog, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, sociální partneři, 
organizace občanské společnosti a další 
důležité zúčastněné strany spolu s širokou 
veřejností aktivně zapojit a projednávat 
přípravu a realizaci plánu na podporu 
oživení a odolnosti. Partnerská spolupráce 
se navazuje a provádí v souladu s 
nařízením Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 240/2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Plán na podporu oživení a 
odolnosti je vypracován na základě 
víceúrovňových, smysluplných a 
inkluzivních konzultací s místními a 
regionálními orgány, sociálními partnery, 
zaměstnanci, místními společenstvími, 
organizacemi občanské společnosti a 
všemi dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami na vnitrostátní i na regionální 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Návrh plánu je předložen ke 
konzultaci místním a regionálním 
orgánům, vnitrostátním sociálním 
partnerům, organizacím občanské 
společnosti a dalším příslušným 
zúčastněným stranám.

Or. en

Pozměňovací návrh 925
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Plán na podporu oživení a 
odolnosti předložený dotčeným členským 
státem musí být vypracován s podporou 
regionálních a místních orgánů a musí 
odrážet jejich preference.

Or. en
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Pozměňovací návrh 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Plán na podporu oživení a odolnosti 
musí být řádně odůvodněn a opodstatněn. 
Musí v něm být uvedeny zejména tyto 
náležitosti:

3. Plán na podporu oživení a odolnosti 
musí být řádně odůvodněn a opodstatněn, 
včetně prohlášení, že prostředky získané z 
facility nebudou použity na projekty, které 
jsou součástí strategických investičních 
plánů třetích zemí. Musí v něm být 
uvedeny zejména tyto náležitosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) podrobné vysvětlení, jak je plán v 
souladu s minimálními příděly uvedenými 
v čl. 14 odst. 1a, a soulad s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru za rok 2020, jakož i cíle Zelené 
dohody pro Evropu, vnitrostátních plánů 
v oblasti energetiky a klimatu a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/1999, strategie EU pro rovnost žen a 
mužů na období 2020-2025 a územních 
plánů spravedlivé transformace v rámci 
Fondu pro spravedlivou transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) odůvodnění toho, jak jsou řešeny 
příslušné výzvy a priority každé země, 
které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, včetně jeho 
fiskálních aspektů, a výzvy související s 
článkem 6 nařízení (EU) č. 1176/2011; v 
případě zemí eurozóny se věnuje zvláštní 
pozornost příslušným doporučením pro 
eurozónu, která schválila Rada;

Or. en

Pozměňovací návrh 931
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
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Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru a v 
nejnovějším doporučení Rady o 
hospodářské politice eurozóny pro členské 
státy, jejichž měnou je euro;

Or. en

Pozměňovací návrh 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru, včetně 
jejich fiskálních aspektů a výzev 
souvisejících s článkem 6 nařízení č. 
1176/2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru, včetně 
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fiskálních aspektů;
Or. en

Pozměňovací návrh 934
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) vysvětlení, jak mají plán a opatření 
obsažená v plánu účinně přispívat k 
oblasti působnosti stanovené v článku 3 a 
k cílům stanoveným v článku 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 935
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu cílů stanovených v článku 3 a 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
každoroční výzvy a priority každé země, 
které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) vysvětlení, jak budou řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) opatření považovaná za slučitelná 
s doporučeními pro jednotlivé země, která 
mají být upřednostněna;

Or. en

Pozměňovací návrh 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v případě, že členský stát čelí 
nerovnováze nebo nadměrné 
nerovnováze, které konstatovala Komise 
po hloubkovém přezkumu, vysvětlení 
způsobu, jakým mají být zohledněna 
doporučení podle článku 6 nařízení (EU) 
č. 1176/2011;

Or. en
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Pozměňovací návrh 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak by plány přispěly k 
posílení jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál a hospodářskou, rozpočtovou a 
sociální odolnost dotčeného členského 
státu, zmírňuje hospodářský a sociální 
dopad krize a přispívá ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a konvergence; toto vysvětlení zahrnuje 
závazný závazek dotčeného členského 
státu zvýšit svůj příspěvek do rozpočtu EU 
v příštím VFR v poměru k jeho 
odhadovanému navýšení HDP v důsledku 
provádění plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 

b) vysvětlení, jak plán posiluje 
blahobyt a kvalitu života svých občanů, 
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hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

růstový potenciál, tvorbu pracovních míst, 
sociální pokrok a hospodářskou a sociální 
odolnost dotčeného členského státu, 
přispívá k provádění zásad evropského 
pilíře sociálních práv, snižuje nerovnost, 
zmírňuje hospodářský a sociální dopad 
krize a přispívá ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti a 
konvergence; 

Or. en

Pozměňovací návrh 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje 
růstový potenciál, tvorbu pracovních míst 
a hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán přispívá k 
naplňování cílů vytyčených v článku 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 944
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence; a k 
dosažení zdravých střednědobých 
rozpočtových pozic, které zajistí 
udržitelnost veřejných financí nebo rychlý 
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pokrok směrem k této udržitelnosti;
Or. en

Pozměňovací návrh 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, podporuje 
dobré fungování vnitřního trhu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize, 
prosazuje provádění evropského pilíře 
sociálních práv a přispívá ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje 
zrychlený rozvoj činností, které jsou 
slučitelné s Pařížskou dohodou o klimatu, 
a omezení činností, které s touto dohodou 
slučitelné nejsou, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál a dlouhodobou 
konkurenceschopnost, tvorbu pracovních 
míst a hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, podporuje 
rozvoj přeshraniční dopravní 
infrastruktury, zmírňuje hospodářský a 
sociální dopad krize a přispívá ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení evropské přidané 
hodnoty zamýšlených opatření a zejména 
toho, jak plán posiluje růstový potenciál, 
tvorbu pracovních míst a hospodářskou a 
sociální odolnost dotčeného členského 
státu, zmírňuje hospodářský a sociální 
dopad krize, zejména na malé a střední 
podniky, a přispívá ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, dlouhodobou 
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hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

konkurenceschopnost, udržitelnou tvorbu 
pracovních míst a hospodářskou a sociální 
odolnost dotčeného členského státu, 
zmírňuje hospodářský a sociální dopad 
krize, čímž zajišťuje, že nikdo nebude 
opomenut, a přispívá ke zvýšení 
hospodářské produktivity, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 950
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize v 
regionech a na územích s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti v rámci členských států a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje 
strategickou autonomii Unie, 
konkurenceschopnost, růstový potenciál, 
především pro malé a střední podniky, 
tvorbu pracovních míst a hospodářskou a 
sociální odolnost dotčeného členského 
státu, zmírňuje hospodářský a sociální 
dopad krize a přispívá ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
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a konvergence;
Or. fr

Pozměňovací návrh 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení vycházející z vědeckých 
ekonomických studií, jak plán posiluje 
růstový potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 953
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, genderově citlivou tvorbu 
pracovních míst a hospodářskou a sociální 
odolnost dotčeného členského státu, 
zmírňuje hospodářský a sociální dopad 
krize a přispívá ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti a 
konvergence a k rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, zelenou tvorbu pracovních míst 
a hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá k udržitelné transformaci a ke 
zvýšení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, snižuje 
infrastrukturní propast, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje 
růstový potenciál, tvorbu pracovních míst 
a hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální 

b) vysvětlení, jak se očekává, že 
alespoň 50 % částky požadované pro plán 
přispěje k začlenění cílů v oblasti klimatu 
a životního prostředí;
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a územní soudržnosti a konvergence;
Or. en

Pozměňovací návrh 957
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje 
růstový potenciál, tvorbu pracovních míst 
a hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán přispívá k 
řešení výše uvedených cílů, čímž zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize, a to 
zejména na malé a střední podniky, a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál a dlouhodobou 
konkurenceschopnost, tvorbu pracovních 
míst a hospodářskou odolnost dotčeného 
členského státu, zmírňuje hospodářský a 
sociální dopad krize a přispívá ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, genderově citlivou tvorbu 
pracovních míst a hospodářskou a sociální 
odolnost dotčeného členského státu, 
zmírňuje hospodářský a sociální dopad 
krize a přispívá ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti a 
konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 961
Erik Bergkvist

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
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územní soudržnosti a konvergence; územní soudržnosti, rovnosti žen a mužů a 
konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou, územní a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský, sociální a demografický 
dopad krize a přispívá ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a konvergence.

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou, sociální a demografickou 
odolnost dotčeného členského státu, 
zmírňuje hospodářský a sociální dopad 
krize a přispívá ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti a 
konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vysvětlení, jak zamýšlí snížit 
rozdíly mezi úrovněmi rozvoje 
jednotlivých regionů a zaostávání nejvíce 
znevýhodněných regionů a jak jsou 
věnovány zdroje a zvláštní pozornost 
venkovským oblastem, oblastem, ve 
kterých probíhá průmyslová 
transformace, a oblastem, které čelí 
vážným a trvalým přírodním nebo 
demografickým znevýhodněním;

Or. fr

Pozměňovací návrh 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vysvětlení, jak mají opatření 
uvedená v plánu přispět k nápravě 
nedostatků, pokud jde o hodnoty 
zakotvené v článku 2 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vysvětlení toho, jak mají opatření v 
plánu účinně a bez rozdílu podporovat 
neziskové organizace občanské 
společnosti a jiné neziskové organizace, 
nezávislé sdělovací prostředky a obce, 
regiony nebo jiné orgány na nižší než 
celostátní úrovni v daném členském státě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené transformaci 
prostřednictvím podpory cílů Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí, a 
zejména zda je nejméně 40 % 
odhadovaných celkových nákladů na 
všechny plány na podporu oživení a 
odolnosti přiděleno na činnosti, které 
významně přispívají ke zmírňování změny 
klimatu nebo přizpůsobování se této 
změně v souladu s články 10 a 11 nařízení 
(EU) 2020/852, a nejméně 10 % 
odhadovaných celkových nákladů na 
všechny plány na podporu oživení a 
odolnosti je přiděleno na činnosti, které 
významně přispívají k dosažení ostatních 
cílů v oblasti životního prostředí, a 
prokázání, že zamýšlené reformy a 
investice obsažené v plánu jsou v souladu 
se zásadou „významně nepoškozovat“. 
Pro účely monitorování souladu s 
odůvodněním cílů přidělování uvedených 
v tomto odstavci, jakož i se zásadou 
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„významně nepoškozovat“ musí plány 
obsahovat podrobný seznam 
hospodářských činností, u nichž se 
očekává, že budou podporovány z facility;

Or. en

Pozměňovací návrh 969
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají, včetně vysvětlení týkajícího 
se;

i) jejich souladu s cílem EU v oblasti 
klimatické neutrality a průběžnými cíli 
stanovenými v článku 2 nařízení ... 
[evropský právní rámec pro klima];
ii) jejich příspěvku k dosažení unijních a 
vnitrostátních cílů a úkolů, jak je 
stanoveno v nařízení 2018/1999 (evropský 
právní rámec pro klima);
iii) jejich plánovaného použití pro 
provádění integrovaného vnitrostátního 
plánu v oblasti energetiky a klimatu a 
doporučení Komise ohledně tohoto plánu;
iv) jejich příspěvku k aktualizaci 
integrovaného vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu uvedeného v 
článku 14 nařízení 2018/1999 s cílem 
zvýšit jeho ambice;

Or. en

Pozměňovací návrh 970
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k dosažení cílů stanovených 
v Pařížské dohodě, jakož i plnění cílů 
udržitelného rozvoje OSN a evropského 
pilíře sociálních práv, včetně toho, jak 
plán zlepšuje výkonnost jednotlivých zemí 
v rámci srovnávacího přehledu sociálních 
věcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají, zejména k nutnosti zajistit 
spravedlivou transformaci pro pracovníky 
dotčené těmito transformacemi a k jejich 
účasti na této transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 972
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené transformaci nebo k 
řešení výzev, které z ní vyplývají, včetně 
vysvětlení dodržování zásady „významně 
nepoškozovat“ uvedené v nařízení (EU) č. 
2020/852;

Or. en
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Pozměňovací návrh 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení toho, jak byly na 
celostátní i regionální úrovni vedeny 
zásadní konzultace s místními a 
regionálními orgány, sociálními partnery, 
zaměstnanci, místními komunitami, 
organizacemi občanské společnosti a 
všemi dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 974
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci, jakož i k transformaci 
směrem k odolné pečovatelské ekonomice 
nebo k řešení výzev, které z ní vyplývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 

c) případně vysvětlení, jak mají 
opatření v plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
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ní vyplývají; ní vyplývají;
Or. en

Pozměňovací návrh 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené, pečovatelské a 
digitální transformaci nebo k řešení výzev, 
které z ní vyplývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vnitrostátní plán na podporu 
oživení, který zohledňuje rovnost žen a 
mužů, a to v souladu s cíli stanovenými ve 
strategii pro rovnost žen a mužů, s cílem 
účinně řešit negativní dopad krize na 
rovnost žen a mužů, zejména zajištěním 
tvorby pracovních míst pro ženy, 
snižováním rozdílů v odměňování žen a 
mužů a přístupem k úvěrům pro ženy 
podnikatelky, včetně opatření k prevenci a 
potírání genderově podmíněného a 
domácího násilí a sexuálního obtěžování; 
vnitrostátní plán zohledňující rovnost žen 
a mužů bude vypracován a prováděn v 
koordinaci s příslušnými vnitrostátními 
orgány pro rovnost žen a mužů a po 
konzultaci s organizacemi na ochranu 
práv žen a odborníky na genderové 
rozpočtování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jak plán na podporu 
oživení a odolnosti dodržuje ustanovení o 
minimálním přídělu stanoveném v čl. 14 
odst. 1 pro evropské prioritní oblasti 
uvedené v článku 3, konkrétně: 37 % 
přidělené částky na začlenění cílů v 
oblasti klimatu za účelem dosažení 
nejnovějších cílů Unie v oblasti klimatu 
do roku 2030 a splnění cíle klimatické 
neutrality EU do roku 2050; nejméně 20 
% částky plánu je přiděleno na digitální 
evropskou prioritní oblast; a nejméně 20 
% částky plánu je přiděleno na evropskou 
prioritní oblast nástroje Next Generation;

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jakým způsobem 
opatření v rámci plánu podle předpokladu 
přispějí k realizaci závazků Unie a jejích 
členských států, zejména pokud jde o 
Pařížskou dohodu, cíle OSN pro 
udržitelný rozvoj, začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a evropský pilíř 
sociálních práv; členské státy by přitom 
měly, kdykoli je to možné, informovat o 
dopadu opatření obsažených v plánu na 
klima, životní prostředí a sociální oblast;
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Or. en

Pozměňovací návrh 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení toho, jak se očekává, že 
opatření v plánu přispějí k přechodu na 
otevřenou a přístupnou digitální 
společnost a ekonomiku, jakož i vysvětlení 
toho, jak opatření respektují zásady 
interoperability, energetické účinnosti, 
ochrany údajů, podpory digitální rovnosti, 
digitální přístupnosti, otevřeného 
softwaru a otevřených hardwarových 
řešení a osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jakým způsobem 
opatření v rámci plánu podle předpokladu 
přispějí k realizaci závazků Unie a jejích 
členských států, zejména pokud jde o 
Pařížskou dohodu, cíle OSN pro 
udržitelný rozvoj, začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a evropský pilíř 
sociálních práv; členské státy by přitom 
měly informovat o klimatickém, 
environmentálním a sociálním dopadu 
opatření obsažených v plánu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 982
Martin Hojsík
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podrobné vysvětlení toho, jak 
opatření přispívají k dosažení cílů EU v 
oblasti klimatu a životního prostředí, 
zejména k transformaci směřující k 
dosažení cílů Unie v oblasti klimatu do 
roku 2030 a splnění cíle klimatické 
neutrality EU do roku 2050, a to v 
souladu s nařízením XXXX/XX (evropský 
právní rámec pro klima), včetně informací 
o tom, jak:

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení toho, jak se očekává, že 
opatření v plánu přispějí k digitální 
transformaci nebo k výzvám, které z ní 
vyplývají, případně včetně vysvětlení 
přiměřených zmírňujících opatření k 
řešení zdravotních rizik spojených se 
zaváděním nové generace digitálních 
technologií, jako je 5G;

Or. en

Pozměňovací návrh 984
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jak mohou opatření 
stanovená v plánu účinně přispět k cílům 
politik Unie, cílům udržitelného rozvoje 
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OSN, evropskému pilíři sociálních práv, 
Pařížské dohodě a posílení a prohloubení 
jednotného trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vnitrostátní plán na podporu 
oživení, který zohledňuje rovnost žen a 
mužů, s cílem účinně řešit otázky rovnosti 
žen a mužů, které se objevují v krizi, 
zajistit genderově citlivou zaměstnanost a 
rovnost přístupu k úvěrům, včetně 
opatření k předcházení genderově 
podmíněnému a domácímu násilí a boji 
proti němu;

Or. en

Pozměňovací návrh 986
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) bude poskytnuto vysvětlení 
opatření přijatých k zajištění toho, aby 
provádění zbývajících 70 % požadované 
částky nepoškozovalo opatření v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti a 
udržitelnost životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jak opatření v plánu 
dodržují zásadu „významně 
nepoškozovat“ v souladu s nařízením 
(EU) 2019/2088; 

Or. en

Pozměňovací návrh 988
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k posílení strategické 
autonomie Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 989
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k provádění cílů 
udržitelného rozvoje OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) posouzení genderového dopadu 
plánu a vnitrostátního plánu, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů, v souladu 
s cíli stanovenými ve strategii pro rovnost 
žen a mužů s cílem účinně řešit negativní 
dopad krize na rovnost žen a mužů, 
zejména zajištěním vysoce kvalitních 
pracovních míst pro ženy, snižováním 
rozdílů v odměňování žen a mužů a 
přístupem k úvěrům pro ženy 
podnikatelky a prostřednictvím opatření k 
předcházení násilí na základě pohlaví a 
sexuálnímu obtěžování a k boji proti nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) podrobné vysvětlení, jakým 
způsobem opatření mají přispět k zajištění 
toho, aby byla respektována zásada 
„významně nepoškozovat“ a aby alespoň 
40 % částky požadované pro plán na 
podporu oživení a odolnosti přispělo k 
začleňování opatření v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti a cílů 
environmentální udržitelnosti na základě 
metodiky předložené Komisí v souladu s 
čl. 14 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) u každého opatření v plánu na 
podporu oživení a odolnosti vysvětlení 
toho, jak členský stát uplatňoval pokyny 
pro posuzování klimatu a biologické 
rozmanitosti a ověřil, že žádné opatření v 
plánu na podporu oživení; a odolnosti 
nepoškodí žádný z environmentálních cílů 
uvedených v nařízení (EU) 2020/852, a to 
v souladu s článkem 17 téhož nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vysvětlení, jakým způsobem 
opatření v rámci plánu podle předpokladu 
přispějí k realizaci závazků Unie a jejích 
členských států, zejména pokud jde o 
Pařížskou dohodu, nové cíle Unie do roku 
2030 v oblasti klimatu a energetiky, cíle 
OSN pro udržitelný rozvoj, začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů a evropský 
pilíř sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 994
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vysvětlení, jak investice provedené 
v rámci plánu na podporu oživení a 
odolnosti zajišťují dlouhodobou 
prosperitu Unie a současně umožňují 
rychlé splacení poskytnutých půjček, aby 
se co nejvíce zabránilo vzniku břemena 
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pro budoucí generace;
Or. fr

Pozměňovací návrh 995
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k prosazování rovnosti žen a 
mužů, zásady začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a k odstranění 
diskriminace na základě pohlaví nebo k 
řešení výzev, které z ní vyplývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 996
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k provádění cílů 
udržitelného rozvoje OSN a k evropskému 
pilíři sociálních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 997
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vysvětlení, jak opatření plánu 
dodržují zásady řádné správy věcí 
veřejných a jak jsou finanční prostředky 
chráněny před možnou korupcí a 
neoprávněným využitím;

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) opatření přispějí k dosažení cíle 
spočívajícího v začleňování oblasti 
klimatu do každého plánu na podporu 
oživení a odolnosti ve výši 37 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) podrobné vysvětlení toho, jak mají 
opatření zajistit, aby alespoň 30 % částky 
požadované na plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívalo k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv a aby 
žádná z reforem a investic podporovaných 
z facility na podporu oživení a odolnosti 
nebyla v rozporu s prováděním 
evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1000
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) podrobné vysvětlení toho, jak 
opatření přispívají k dosažení cílů EU v 
oblasti klimatu a životního prostředí, 
zejména k transformaci směřující k 
dosažení cílů Unie v oblasti klimatu do 
roku 2030 a splnění cíle klimatické 
neutrality EU do roku 2050, a to v 
souladu s nařízením XXXX/XX (evropský 
právní rámec pro klima), včetně informací 
o tom, jak:

Or. en

Pozměňovací návrh 1001
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) podrobné vysvětlení, jakým 
způsobem opatření podle předpokladu 
přispějí k zajištění toho, aby alespoň 40 % 
částky požadované pro plán na podporu 
oživení a odolnosti přispělo k začleňování 
opatření v oblasti klimatu a 10 % k 
biologické rozmanitosti a cílům 
environmentální udržitelnosti na základě 
metodiky předložené Komisí v souladu s 
čl. 14 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 1002
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) vysvětlení toho, jak mají opatření v 
plánu přispět k cílům EU v oblasti klimatu 
a životního prostředí, zejména k dosažení 
aktualizovaných cílů Unie v oblasti 
klimatu do roku 2030 a cíle klimatické 
neutrality do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) vysvětlení, jak opatření plánu 
dodržují zásady řádné správy věcí 
veřejných a jak jsou finanční prostředky 
chráněny před možnou korupcí a 
neoprávněným využitím;

Or. en

Pozměňovací návrh 1004
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) opatření přispějí k dosažení 
horizontálního 10% cíle výdajů na 
biologickou rozmanitost;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh by umožnil dvojí započtení, neboť dosažení cíle biologické 
rozmanitosti může být usnadněno výdaji souvisejícími s klimatem.
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Pozměňovací návrh 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) shrnutí konzultací se zúčastněnými 
stranami podle čl. 14 odst. 5;

Or. en

Pozměňovací návrh 1006
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) posouzení dopadu na rovnost žen a 
mužů, které přispěje k utváření opatření 
obsažených v plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1007
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) podrobné vysvětlení, jakým 
způsobem mají opatření přispět k zajištění 
toho, aby alespoň 37 % částky požadované 
pro plán na podporu oživení a odolnosti 
přispělo k začleňování cílů v oblasti 
klimatu na základě metodiky předložené 
Komisí v souladu s čl. 14 odst. 2a a k 
prokázání, jak výrazně zmenšují svou 
vnitrostátní investiční mezeru, pokud jde o 
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šetrnost ke klimatu;
Or. en

Pozměňovací návrh 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) odůvodnění neexistence střetu 
zájmů v souvislosti s plněním rozpočtu EU 
u všech opatření v oblasti veřejných 
investic obsažených v plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1009
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) opatření respektují zásadu 
„významně nepoškozovat“ na základě 
pokynů poskytnutých Komisí v souladu s 
článkem 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 1010
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) opatření přispějí k dosažení 40% 
cíle začlenění oblasti klimatu do každého 
plánu na podporu oživení a odolnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1011
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) opatření přispějí k dosažení cíle 10 
% výdajů na biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1012
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cf) opatření dodržují zásadu 
„významně nepoškozovat“ na základě 
pokynů poskytnutých Komisí v souladu s 
článkem 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně čtyř let 
a investic během období maximálně sedmi 
let;

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně sedmi 
let; zvolené milníky a cíle umožňují 
realizaci investic do infrastruktury, které 
mohou vzhledem k jejich přirozené 
velikosti a složitosti vyžadovat delší období 
provádění;

Or. en

Odůvodnění

Výběr příslušných milníků a cílů nebrání ani neodrazuje od začlenění investic do 
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infrastruktury do plánů na podporu oživení a odolnosti, které by vzhledem ke své přirozené 
velikosti a složitosti vyžadovaly delší období provádění.

Pozměňovací návrh 1014
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně čtyř let 
a investic během období maximálně sedmi 
let;

d) předpokládané vědecky podložené a 
časově omezené milníky, cíle a orientační 
harmonogram provádění reforem během 
období maximálně čtyř let a investic 
během období maximálně sedmi let;

Or. en

Pozměňovací návrh 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně čtyř let 
a investic během období maximálně sedmi 
let;

d) předpokládané jasné milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem na podporu růstu během období 
maximálně čtyř let a investic během 
období maximálně sedmi let;

Or. en

Pozměňovací návrh 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně čtyř let 
a investic během období maximálně sedmi 

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období do 31. prosince 
2024 a investic během období do 31. 
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let; prosince 2027;
Or. en

Pozměňovací návrh 1017
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně čtyř let 
a investic během období maximálně sedmi 
let;

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně dvou let 
a investic během období maximálně sedmi 
let;

Or. en

Pozměňovací návrh 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně čtyř let 
a investic během období maximálně sedmi 
let;

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně pěti let 
a investic během období maximálně devíti 
let;

Or. en

Pozměňovací návrh 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předpokládané investiční projekty a 
související doba investic;

e) předpokládané investiční projekty, 
související doba investic a případně 
odkazy na zapojení soukromých partnerů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předpokládané investiční projekty a 
související doba investic;

e) předpokládané investiční projekty a 
související doba investic, jakož i hodnoticí 
mechanismus uvedený v článku 23;

Or. en

Pozměňovací návrh 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) předpokládané investiční projekty a 
související doba investic;

e) předpokládané udržitelné investiční 
projekty a související doba investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odhadované celkové náklady 
reforem a investic, které předložený plán 
na podporu oživení a odolnosti pokrývá 
(dále také jen „odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti“), podložené náležitým 
odůvodněním a jejich úměrnost k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost;

f) odhadované celkové náklady 
reforem na podporu růstu a udržitelných 
investic, které předložený plán na podporu 
oživení a odolnosti pokrývá (dále také jen 
„odhadované celkové náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti“), podložené 
jasným odůvodněním, vysvětlením, jak 
jsou v souladu se zásadou nákladové 
efektivity a jak jsou úměrné k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
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zaměstnanost;
Or. en

Pozměňovací návrh 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odhadované celkové náklady 
reforem a investic, které předložený plán 
na podporu oživení a odolnosti pokrývá 
(dále také jen „odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti“), podložené náležitým 
odůvodněním a jejich úměrnost k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost;

f) odhadované celkové náklady 
reforem na podporu růstu a udržitelných 
investic, které předložený plán na podporu 
oživení a odolnosti pokrývá (dále také jen 
„odhadované celkové náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti“), podložené 
jasným odůvodněním, vysvětlením, jak 
jsou v souladu se zásadou nákladové 
efektivity a jak jsou úměrné k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1024
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odhadované celkové náklady 
reforem a investic, které předložený plán 
na podporu oživení a odolnosti pokrývá 
(dále také jen „odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti“), podložené náležitým 
odůvodněním a jejich úměrnost k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost;

f) odhadované celkové náklady 
reforem a investic, které předložený plán 
na podporu oživení a odolnosti pokrývá 
(dále také jen „odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti“), podložené náležitým 
odůvodněním a jejich úměrnost k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost, náklady spojené s 
nečinností, pokud jde o ekologickou a 
klimatickou transformaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odhadované celkové náklady 
reforem a investic, které předložený plán 
na podporu oživení a odolnosti pokrývá 
(dále také jen „odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti“), podložené náležitým 
odůvodněním a jejich úměrnost k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost;

f) odhadované celkové náklady 
reforem a investic, které předložený plán 
na podporu oživení a odolnosti pokrývá 
(dále také jen „odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti“), podložené náležitým 
odůvodněním a jejich úměrnost k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost, včetně nezávislého 
posouzení pravděpodobnosti jejich 
neúspěchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odhadované celkové náklady 
reforem a investic, které předložený plán 
na podporu oživení a odolnosti pokrývá 
(dále také jen „odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti“), podložené náležitým 
odůvodněním a jejich úměrnost k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost;

f) odhadované celkové náklady 
reformních a investičních opatření 
obsažených v předloženém plánu na 
podporu oživení a odolnosti (dále také jen 
„odhadované celkové náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti“), podložené 
náležitým odůvodněním, vysvětlením, jak 
jsou v souladu se zásadou nákladové 
efektivity a jak jsou úměrné k jejich 
očekávanému hospodářskému a 
sociálnímu dopadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1027
Johan Van Overtveldt
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odhadované celkové náklady 
reforem a investic, které předložený plán 
na podporu oživení a odolnosti pokrývá 
(dále také jen „odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti“), podložené náležitým 
odůvodněním a jejich úměrnost k 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost;

f) odhadované celkové náklady 
reforem a investic, které předložený plán 
na podporu oživení a odolnosti pokrývá 
(dále také jen „odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti“), podložené náležitým 
odůvodněním, proč očekávaného dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost nelze 
dosáhnout jinými, nákladově 
efektivnějšími prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podíl odhadovaných celkových 
nákladů na plán na podporu oživení a 
odolnosti uvedený v písmenu f), které byly 
přiděleny na udržitelné hospodářské 
činnosti, jak jsou definovány v nařízení 
(EU) 2020/852, rozlišené podle 
jednotlivých environmentálních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) odůvodnění, jak plán na podporu 
oživení a odolnosti splňuje požadavky na 
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minimální příděly stanovené v článku 4a;
Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v příslušném případě informace o 
stávajícím nebo plánovaném financování z 
prostředků Unie;

g) informace o stávajícím nebo 
plánovaném financování z prostředků Unie 
a propojení s předchozími nebo 
plánovanými reformami v rámci 
programu na podporu strukturálních 
reforem nebo nástroje pro technickou 
podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) vysvětlení toho, jak plánované 
reformy a investice řeší výzvy v oblasti 
řádné a účinné veřejné správy a 
nedostatečné kapacity prostřednictvím 
budování kapacit;

Or. en

Pozměňovací návrh 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) doprovodná opatření, jež mohou 
být zapotřebí;

h) doprovodná opatření, jež mohou 
být zapotřebí zejména ke zmírnění 
zjištěných negativních environmentálních, 
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hospodářských a sociálních dopadů a k 
přispění k posílení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) doprovodná opatření, jež mohou 
být zapotřebí;

h) doprovodná opatření, jež mohou 
být zapotřebí, mimo jiné snížení 
vnitrostátní byrokracie a posílení 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) doprovodná opatření, jež mohou 
být zapotřebí;

h) doprovodná opatření, jež mohou 
být zapotřebí, včetně harmonogramu 
všech doprovodných politických opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) shrnutí konzultací s místními a 
regionálními orgány, sociálními partnery, 
organizacemi občanské společnosti a 
dalšími příslušnými zúčastněnými 
stranami za účelem vypracování plánu na 
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podporu oživení a odolnosti a způsob, 
jakým byly zohledněny příspěvky místních 
a regionálních orgánů, sociálních 
partnerů, organizací občanské společnosti 
a dalších příslušných zúčastněných stran, 
a pokud si to zúčastněné strany přejí, 
jejich stanoviska budou připojena k 
národním programům reforem, nebo 
případně k vnitrostátním plánům na 
podporu oživení a odolnosti, a 
podrobnosti konzultací a dialogů 
plánovaných v souvislosti s prováděním 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně příslušných milníků a cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) informace o tom, jak byly 
konzultovány obce, místní a regionální 
orgány, sociální partneři, organizace 
občanské společnosti, včetně 
mládežnických organizací, jak bylo jejich 
stanovisko zohledněno, a pokud si to 
konzultovaní aktéři přejí, poskytnutí jejich 
písemného příspěvku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1037
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) shrnutí slyšení uspořádaných za 
účasti místních orgánů, sociálních 
partnerů a zástupců sociálních hnutí při 
vypracovávání plánu na podporu oživení a 
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odolnosti;
Or. en

Pozměňovací návrh 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) odůvodnění toho, jak reformní 
závazky představují komplexní reformní 
balíček;

Or. en

Pozměňovací návrh 1039
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) ujednání pro účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
dotčeným členským státem, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů;

j) ujednání pro účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
dotčeným členským státem, včetně 
navržených časově omezených a vědecky 
podložených milníků a cílů a ukazatelů 
udržitelnosti k měření pokroku při plnění 
cílů v oblasti životního prostředí a v 
souladu s taxonomií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) ujednání pro účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
dotčeným členským státem, včetně 

j) ujednání pro účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
dotčeným členským státem, včetně 
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navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů;

navržených kvalitativních a 
kvantitativních milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů, včetně toho, jak 
plán zlepšuje výkonnost jednotlivých zemí 
v rámci srovnávacího přehledu sociálních 
věcí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) ujednání pro účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
dotčeným členským státem, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů;

j) ujednání pro účinné sledování a 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti dotčeným členským státem, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) ujednání pro účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
dotčeným členským státem, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů;

j) ujednání pro účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
dotčeným členským státem, včetně 
navržených jasných milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. j a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) opatření přijatá členským státem 
na ochranu finančních zájmů EU, včetně 
opatření na prevenci, odhalování, 
nápravu a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětné získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených nebo nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případné ukládání sankcí; členské státy 
využijí nástroje IT, které jim dává Komise 
k dispozici;

Or. en

Pozměňovací návrh 1044
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) v příslušném případě žádost o 
podporu v podobě půjčky a další milníky 
uvedené v čl. 12 odst. 2 a 3 a jejich 
náležitosti a

k) v příslušném případě žádost o 
podporu v podobě půjčky a případně 
příslušné milníky uvedené v čl. 12 odst. 2, 
3 a 3a a jejich náležitosti a

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) v příslušném případě žádost o 
podporu v podobě půjčky a další milníky 
uvedené v čl. 12 odst. 2 a 3 a jejich 
náležitosti a

k) v příslušném případě žádost o 
podporu v podobě půjčky a další jasné 
milníky uvedené v čl. 12 odst. 2 a 3 a jejich 
náležitosti a

Or. en

Pozměňovací návrh 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
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Chastel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) vysvětlení plánů, systémů a 
konkrétních opatření členských států k 
prevenci, odhalování a nápravě střetů 
zájmů, korupce a podvodů při využívání 
finančních prostředků získaných z této 
facility, včetně těch, jejichž cílem je 
zabránit dvojímu financování z jiných 
programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) informace o tom, jak plán na 
podporu oživení a odolnosti přispěje ke 
zdravým fiskálním politikám ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu, 
zejména pokud facilita na podporu oživení 
a odolnost zahrnuje grantovou složku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) závazek plně spolupracovat s 
Úřadem evropského veřejného žalobce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kb) informace týkající se otázky, jak 
plán na podporu oživení a odolnosti 
vytváří evropskou přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. k b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kb) odůvodnění, jak má plán na 
podporu oživení a odolnosti přispět k 
vytváření evropské přidané hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. k c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kc) odůvodnění, jak plán na podporu 
oživení a odolnosti nebude nahrazovat 
opakované vnitrostátní rozpočtové výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. k d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

kd) odůvodnění, jak je plán na 
podporu oživení a odolnosti v souladu se 
zásadami strategie EU pro rovnost žen a 
mužů na období 2020–2025;

Or. en

Pozměňovací návrh 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Před přijetím plánu na podporu 
oživení a odolnosti případně zapojí 
členské státy vnitrostátní a regionální 
parlamenty a provedou konzultace se 
zúčastněnými stranami, včetně 
hospodářských a sociálních partnerů, 
zástupců občanské společnosti, 
odborníků, výzkumných institucí, 
zaměstnavatelů, odborů a komunitních 
organizací, v souladu s článkem [6] 
nařízení (EU) .../... [nové nařízení o 
společných ustanoveních].

Or. en

Pozměňovací návrh 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. záruka, že finanční pomoc by měla 
být poskytována pouze podnikům, které 
dodržují platné kolektivní smlouvy a zdrží 
se zpětných odkupů akcií, vyplácení 
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dividend akcionářům nebo rozdělování 
nadměrných bonusů během období do 31. 
prosince 2022, aby se zajistilo, že finanční 
prostředky budou sloužit například k 
zachování pracovních míst, a nikoli k 
odměňování akcionářů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou nejpozději do 
15. října předložit aktualizaci svých 
ročních plánů na podporu oživení a 
odolnost spolu s návrhem rozpočtu na 
následující rok.

Or. en

Pozměňovací návrh 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. přijímající podniky by měly 
osvědčit, že se ve vztahu k přeshraničním 
mechanismům neúčastní žádných 
daňových režimů, které podléhají 
oznámení podle směrnice 2018/822;

Or. en

Pozměňovací návrh 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přípravě návrhů svých plánů 
na podporu oživení a odolnosti mohou 
členské státy požádat Komisi o organizaci 
výměny osvědčených postupů, aby mohly 
žádající členské státy využít zkušeností 
ostatních členských států. Členské státy 
mohou rovněž požádat o technickou 
podporu v rámci nástroje pro technickou 
podporu v souladu s jeho zřizovacím 
nařízením.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1058
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Členské státy mohou 
rovněž požádat o technickou podporu v 
rámci nástroje pro technickou podporu v 
souladu s jeho zřizovacím nařízením.

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Technická podpora musí 
plně dodržovat vnitrostátní pravidla a 
postupy týkající se kolektivního 
vyjednávání. Tato podpora nesmí oslabit 
úlohu sociálních partnerů ani ohrozit 
autonomii kolektivního vyjednávání. 
Členské státy mohou rovněž požádat o 
technickou podporu v rámci nástroje pro 
technickou podporu v souladu s jeho 
zřizovacím nařízením. Komise poskytne 
veškeré příslušné informace Evropskému 
parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Členské státy mohou 
rovněž požádat o technickou podporu v 
rámci nástroje pro technickou podporu v 
souladu s jeho zřizovacím nařízením.

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Členské státy mohou 
rovněž požádat o technickou podporu v 
rámci nástroje pro technickou podporu v 
souladu s jeho zřizovacím nařízením. 
Technická podpora plně respektuje 
vnitrostátní pravidla a postupy týkající se 
kolektivního vyjednávání. Činnosti v 
oblasti technické podpory nesmějí oslabit 
úlohu sociálních partnerů ani ohrozit 
autonomii kolektivního vyjednávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Členské státy mohou 
rovněž požádat o technickou podporu v 
rámci nástroje pro technickou podporu v 
souladu s jeho zřizovacím nařízením.

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Členské státy mohou 
rovněž požádat o technickou podporu v 
rámci nástroje pro technickou podporu v 
souladu s jeho zřizovacím nařízením, aniž 
by byla ohrožena úloha sociálních 
partnerů, a při plném dodržování 
vnitrostátních pravidel a postupů 
týkajících se kolektivního vyjednávání.

Or. en

Pozměňovací návrh 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Členské státy mohou 
rovněž požádat o technickou podporu v 
rámci nástroje pro technickou podporu v 
souladu s jeho zřizovacím nařízením.

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby se předešlo 
nadměrné administrativní zátěži pro 
členské státy a aby mohly žádající členské 
státy využít zkušeností ostatních členských 
států. Členské státy mohou rovněž požádat 
o technickou podporu v rámci nástroje pro 
technickou podporu v souladu s jeho 
zřizovacím nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aby se zajistila vyšší míra 
transparentnosti a odpovědnosti, mohou 
příslušné výbory Evropského parlamentu 
vyzvat zástupce členských států odpovědné 
za plán na podporu oživení a odolnosti, 
aby se dostavili před výbor za účelem 
představení uvedeného plánu. Relevantní 
informace by Komise měla poskytovat 
Evropskému parlamentu a Radě současně 
a za stejných podmínek. Komise 
zpřístupní prostřednictvím veřejné on-line 
platformy návrhy a konečné verze 
vnitrostátních plánů na podporu oživení a 
odolnosti a veškerá doporučení, která 
vydá ke zlepšení těchto plánů před jejich 
schválením, jakož i podrobný souhrn 
posouzení uvedených v článku 16 a 
podrobné hodnocení udělené předloženým 
plánům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1063
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Každý členský stát naváže 
partnerství s příslušnými regionálními a 
místními orgány, občanskou společností, 
partnery v oblasti životního prostředí a 
subjekty odpovědnými za prosazování 
sociálního začleňování, základních práv, 
práv osob se zdravotním postižením, 
rovnosti žen a mužů a zásady 
nediskriminace. Členské státy zapojí 
partnery do přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení plánů na 
podporu oživení a odolnosti. Partnerská 
spolupráce se navazuje a provádí v 
souladu s nařízením Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 240/201438.

Or. en

Pozměňovací návrh 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aby se zajistila vyšší míra 
transparentnosti a odpovědnosti, může 
příslušný výbor Evropského parlamentu 
pozvat zástupce členských států 
odpovědné za plán na podporu oživení a 
odolnosti, jakož i nezávislé daňové 
orgány, je-li to žádoucí, aby se dostavili 
před výbor za účelem představení 
uvedeného plánu. Upřednostní se 
relevantní informace a Komise je 
poskytne Evropskému parlamentu a Radě 
současně a za stejných podmínek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Plány na podporu oživení a 
odolnosti se vypracovávají s řádným 
zapojením zúčastněných stran, jako jsou 
obce, místní a městské orgány (včetně 
vnitrostátních a regionálních hlavních 
měst a/nebo deseti největších měst daného 
členského státu), regionální vlády, 
nevládní organizace a organizace 
občanské společnosti, jakož i odbory a 
zástupci hospodářského odvětví v souladu 
se zásadou partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy by měly zajistit 
uplatňování zásady partnerství při 
přípravě plánů na podporu oživení a 
odolnosti, přičemž by měly vycházet z 
přístupu založeného na víceúrovňové 
správě a zajistit zapojení občanské 
společnosti a sociálních partnerů.

Or. en


