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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“).

Týmto nariadením sa zriaďuje 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) ako 
dočasný nástroj určený na riešenie 
nepriaznivých účinkov a dôsledkov 
pandémie COVID-19 v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“).

Týmto nariadením sa zriaďuje dočasný 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „finančný príspevok“ je nenávratná 
finančná pomoc, ktorá je v rámci 
mechanizmu k dispozícii na alokovanie 
členským štátom alebo im je alokovaná, a

2. „finančný príspevok“ je nenávratná 
finančná pomoc, ktorá je v rámci 
mechanizmu k dispozícii na alokovanie 
členským štátom alebo im je alokovaná, 
„úver“ je nerevolvingová úverová linka, 
ktorá je v rámci mechanizmu k dispozícii 
na alokovanie členským štátom alebo im 
je alokovaná, a
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík“ 
(ďalej len „európsky semester“) je postup 
stanovený v článku 2-a nariadenia Rady 
(ES) č. 1466/97 zo 7. júla 199720.

vypúšťa sa

__________________
20 Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. 
júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi 
rozpočtov a o dohľade nad 
hospodárskymi politikami a ich 
koordinácii (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 
1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík“ (ďalej len 
„európsky semester“) je postup stanovený 
v článku 2-a nariadenia Rady (ES) č. 
1466/97 zo 7. júla 199720.

3. „európsky semester pre koordináciu 
politík v oblasti udržateľného rozvoja“ 
(ďalej len „európsky semester“) je postup 
stanovený v článku 2-a nariadenia Rady 
(ES) č. 1466/97 zo 7. júla 199720 a rámec 
na uľahčenie vykonávania Európskej 
zelenej dohody, Európskeho piliera 
sociálnych práv a cieľov udržateľného 
rozvoja a je prispôsobený potrebám 
politiky reagovať na súčasnú krízu a 
budúce výzvy, ako sa uvádzajú okrem 
iného v oznámení Komisie o ročnej 
stratégii udržateľného rastu na rok 
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202020a a v jarnom a letnom balíku 
európskeho semestra 2020.

__________________ __________________
20 Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. 
júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi 
rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi 
politikami a ich koordinácii (Ú. v. ES L 
209, 2.8.1997, s. 1).

20 Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. 
júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi 
rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi 
politikami a ich koordinácii (Ú. v. ES L 
209, 2.8.1997, s. 1).
20a Oznámenie Komisie COM/2019/650 
final zo 17. decembra 2019.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „európska pridaná hodnota“ na 
účely tohto nariadenia je hodnota 
vyplývajúca z intervencie Únie a 
dopĺňajúca hodnotu (môže vyplývať z 
rôznych faktorov, napríklad zo ziskov z 
koordinácie, právnej istoty, väčšej 
účinnosti alebo komplementárnosti), 
ktorú by inak vytvorili samotné členské 
štáty;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „národný plán podpory obnovy a 
odolnosti“ (ďalej len „národný plán“) je 
štvorročný plán pozostávajúci z 
jednotlivých reforiem a investičných 
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opatrení, ktorý vypracuje a predkladá 
každý členský štát na účely pridelenia 
finančnej podpory členským štátom v 
rámci mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „národný plán podpory obnovy a 
odolnosti“ je štvorročný plán 
pozostávajúci z jednotlivých reforiem a 
investičných opatrení, ktorý vypracuje a 
predkladá každý členský štát na účely 
pridelenia finančnej podpory členským 
štátom v rámci mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „strategická autonómia“ je 
vymedzená vo vzťahu k činnostiam 
oprávneným na financovanie v rámci 
segmentu strategickej európskej 
investičnej politiky podľa článku 7 ods. 5 
nariadenia .../... [nové nariadenie 
o Programe InvestEU];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano, Esther de Lange
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „čiastkový cieľ“ je objektívne 
merateľný a overiteľný politický cieľ, 
ktorý sa členský štát zaviaže v plnej miere 
plniť právne záväzným spôsobom; 
dosiahnutie čiastkového cieľa je 
predpokladom na vyplatenie čiastkovej 
platby;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „hospodárska a sociálna odolnosť“ je 
schopnosť zvládať hospodárske otrasy a 
dosiahnuť dlhodobé štrukturálne zmeny 
spravodlivým a inkluzívnym spôsobom na 
posilnenie kvality života a blaha pre 
všetkých;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. „doplnkovosť“ je na účely tohto 
nariadenia splnenie požiadavky 
doplnkovosti stanovenej v [článku 209 
ods. 2 písm. b)] [nariadenia o 
rozpočtových pravidlách] a podľa potreby 
maximalizácia súkromných investícií v 
súlade s [článkom 209 ods. 2 písm. d)] 
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[nariadenia o rozpočtových pravidlách];
Or. en

Pozmeňujúci návrh 582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. „dodržiavanie zásady 
‚nespôsobovať významné škody‛“ 
znamená nepodporovať ani nevykonávať 
hospodárske činnosti, ktoré výrazne 
narušujú environmentálne ciele podľa 
ustanovení článku 17 nariadenia (EÚ) 
2020/852 [nariadenie o taxonómii];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. „minimálne záruky“ sú postupy 
vymedzené v článku 18 nariadenia (EÚ) 
2020/852 [nariadenie o taxonómii];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. „ciele Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia“ sú ciele a cieľové 
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hodnoty Únie v oblasti klímy stanovené v 
nariadení (EÚ) .../... [európsky právny 
predpis v oblasti klímy] a ciele a zámery 
Únie v oblasti životného prostredia 
stanovené v najnovšom dostupnom 
environmentálnom akčnom programe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3e. „odolnosť“ je schopnosť čeliť 
spoločenským, hospodárskym 
a environmentálnym otrasom 
a pretrvávajúcim štrukturálnym zmenám 
udržateľným spôsobom s cieľom 
zachovať blahobyt spoločnosti 
podporovaním sociálneho začlenenia bez 
toho, aby došlo k ohrozeniu dedičstva pre 
budúce generácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
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stability finančných systémov. stability finančných systémov. Plány 
podpory obnovy a odolnosti navrhnuté 
členskými štátmi sa zameriavajú najmä na 
tieto oblasti politiky:
a) štrukturálne reformy a projekty, 
ktoré zlepšujú dlhodobú hospodársku 
konkurencieschopnosť a odolnosť 
členského štátu vrátane rozvoja modernej 
zdravotníckej infraštruktúry, 
diverzifikácie dodávateľských reťazcov, 
riešení kontinuity podnikania a služieb, 
najmä na podporu malých a stredných 
podnikov, opatrení na predchádzanie 
krízam a pripravenosti na krízy, reforiem 
administratívy s cieľom minimalizovať 
administratívne zaťaženie, iniciatív na 
zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikáciu; 
b) opatrenia na podporu prechodu na 
digitálne hospodárstvo vrátane rozvoja 
digitálnej infraštruktúry, infraštruktúry 
5G, digitalizácie spoločnosti a 
administratívy, prístupu k digitálnej práci, 
podpory digitálnych zručností a výskumu, 
kapacít na uchovávanie a výmenu údajov, 
výskumu a vývoja v oblasti autonómnej 
jazdy a umelej inteligencie;
c) opatrenia na podporu dlhodobej 
dekarbonizácie hospodárstva a prechodu 
na obehové hospodárstvo vrátane rozvoja 
modernej a udržateľnej dopravnej 
infraštruktúry, najmä zavedenia 
udržateľnej cezhraničnej infraštruktúry 
pre elektronickú mobilitu a vodík, vývoja 
alternatívnych palív pre všetky druhy 
dopravy a rozvoja infraštruktúry na 
udržateľné uskladňovanie a distribúciu 
energie; moderné riešenia v oblasti 
vykurovania a chladenia, 
decentralizované energetické, plynárenské 
a vodíkové siete, vysoko účinné budovy, 
rozvoj uhlíkovo neutrálnych 
priemyselných procesov.
Členské štáty musia vynaložiť 50 % 
všetkých výdavkov v rámci plánov podpory 
obnovy a odolnosti na opatrenia týkajúce 
sa písmen a) až c) tohto článku.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa:

a) vzostupnej hospodárskej, sociálnej 
a územnej konvergencie a súdržnosti;
b)  zmiernenia sociálneho a 
hospodárskeho vplyvu krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19;
c) zelenej transformácie na 
dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho 
hospodárstva najneskôr do roku 2050 v 
súlade s Európskou zelenou dohodou, 
Parížskou dohodou a cieľmi Organizácie 
Spojených národov v oblasti udržateľného 
rozvoja, pričom treba chrániť 
pracovníkov, na ktorých môže mať táto 
transformácia vplyv;
d) digitálnej transformácie, pričom 
treba chrániť pracovníkov, na ktorých 
môže mať táto transformácia vplyv;
e) podpory sociálnych politík, 
sociálnych práv a sociálnej ochrany v 
súlade s Európskym pilierom sociálnych 
práv a cieľmi OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja vrátane posilnenia systémov 
verejnej zdravotnej starostlivosti, 
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sociálnych infraštruktúr a sociálnych 
služieb, najmä pre mladých ľudí, deti a 
zraniteľné skupiny, posilnenia 
inštitucionálnej a administratívnej 
odolnosti a kapacít reakcie na krízu, 
podpory udržateľného bývania pre 
všetkých, boja proti energetickej chudobe, 
zachovania pracovných miest, vytvárania 
vysokokvalitných pracovných miest a boja 
proti chudobe zamestnaných osôb;
f)  podpory rodovej rovnosti, 
rovnakých príležitostí a začleňovania;
g) vzdelávania a zručností vrátane 
odbornej prípravy, rekvalifikácie a 
zvyšovania kvalifikácie;
h) výskumu a inovácií;
i) konkurencieschopnosti, odolnosti a 
produktivity;
j) umožnenia udržateľných investícií 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 
[nariadenie o taxonómii EÚ];
k) podpory spravodlivého, 
inkluzívneho a udržateľného rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva tieto prioritné 
oblasti európskej politiky, ktoré sa majú 
dodržiavať v národných plánoch podpory 
obnovy a odolnosti:
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pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

1) zelená transformácia na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia;
2) otvorená digitálna transformácia 
vrátane zvyšovania digitálnych zručností 
našich spoločností;
3) zlepšenie sociálnej, hospodárskej a 
inštitucionálnej odolnosti a pripravenosti 
na krízy.
V prílohe IIIa k tomuto nariadeniu sa 
uvádzajú nezáväzné usmernenia týkajúce 
sa reformných a investičných opatrení 
patriacich do týchto troch prioritných 
oblastí európskej politiky. Okrem toho 
môže rozsah uplatňovania mechanizmu 
pokrývať priority národných politík v 
oblastiach týkajúcich sa hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, zdravia, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného, rodovo vyváženého 
a inkluzívneho udržateľného rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením poskytuje integrovaný 
prístup k účinnej a jednotnej obnove Únie 
a pokrýva tieto prioritné oblasti európskej 
politiky:
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udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

– v súvislosti s Európskou zelenou 
dohodou zelená transformácia 
aktualizovaných cieľov Únie v oblasti 
klímy, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 
2030, a cieľa dosiahnutia klimatickej 
neutrality EÚ do roku 2050, pričom sa 
musí dodržať zásada „nespôsobovať 
významné škody“;
– digitálna transformácia v súvislosti s 
digitálnou agendou;
– hospodárska súdržnosť, produktivita a 
konkurencieschopnosť v súvislosti s 
priemyselnými stratégiami a stratégiami 
MSP;
– sociálna súdržnosť v súvislosti 
s Európskym pilierom sociálnych práv;
– inštitucionálna odolnosť vzhľadom na 
zvýšenie schopnosti reagovať na krízu;
– politiky pre nástroj Next Generation EU 
v súvislosti s programom v oblasti 
zručností pre Európu, systémom záruky 
pre mladých ľudí a nástrojom záruky pre 
deti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 590
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva tieto kľúčové 
oblasti politiky:
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udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

– hospodárska konvergencia a sociálna 
súdržnosť v rámci EÚ v súlade s cieľmi 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 
cieľmi Európskeho piliera sociálnych 
práv;
– zelená transformácia v súlade s cieľmi 
Európskej zelenej dohody a Parížskej 
dohody, pričom treba chrániť 
pracovníkov, ktorí môžu trpieť v dôsledku 
takejto produktívnej transformácie;
– digitálna transformácia pri zohľadnení 
digitálnej agendy;
– hospodárska odolnosť vzhľadom na 
podporu výskumu a inovácií, kvalitných 
pracovných miest a udržateľných 
investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva sedem hlavných 
oblastí politiky:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 592
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, kultúry, vzdelávania 
a zručností, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, sociálnej ochrany, 
vysoko kvalitných pracovných miest 
a investícií, rodovej rovnosti, ako aj 
začleňovania osôb so zdravotným 
postihnutím, stability finančných 
systémov, sociálneho dialógu a posilnenia 
demokratických systémov vrátane 
účinných a nezávislých systémov 
súdnictva, ako aj slobody a plurality 
médií.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, kultúry, vzdelávania 
a zručností, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, sociálnej ochrany, 
vysoko kvalitných pracovných miest 
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stability finančných systémov. a investícií, rodovej rovnosti, ako aj 
začleňovania osôb so zdravotným 
postihnutím, stability finančných 
systémov, sociálneho dialógu a posilnenia 
demokratických systémov vrátane 
účinných a nezávislých systémov 
súdnictva, ako aj slobody a plurality 
médií.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti pri zohľadnení 
cieľov priemyselnej stratégie a stratégie 
pre MSP a potreby posilniť fungovanie a 
odolnosť výrobných reťazcov, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného 
a inkluzívneho rastu, pracovných miest 
a investícií, ako aj stability finančných 
systémov. Rozsah uplatňovania podporuje 
aj udržateľné hospodárstvo s osobitným 
dôrazom na stratégiu „z farmy na stôl“ a 
stratégiu v oblasti biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 595
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
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podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov. Na 
financovanie z tohto mechanizmu sú 
oprávnené len investície s trvalým 
pozitívnym vplyvom na produktivitu 
členského štátu a EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 596
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, verejnej správy, rodovej 
rovnosti, vzdelávania a zručností, výskumu 
a inovácií, inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, pracovných miest 
a investícií, stability finančných systémov, 
ako aj dobrého fungovania jednotného 
trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 597
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

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

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, udržateľnej zelenej, 
digitálnej a demografickej transformácie, 
konvergencie, konkurencieschopnosti, 
strategickej autonómie, zdravia, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, vysoko 
kvalitných pracovných miest a investícií, 
ako aj stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 598
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej 
transformácie na dosiahnutie klimatickej 
neutrality a obehovej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability a environmentálnej odolnosti 
finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Evelyn Regner, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Marc Angel, Paul Tang, Kira 
Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, Pina Picierno
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj transformácie na 
dosiahnutie odolnej ekonomiky v oblasti 
starostlivosti a opatrovateľských služieb, 
zdravia, konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
rodovej rovnosti, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, pracovných miest 
a investícií, ako aj stability finančných 
systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj transformácie na 
dosiahnutie odolnej ekonomiky v oblasti 
starostlivosti a opatrovateľských služieb, 
zdravia, konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
rodovej rovnosti, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, pracovných miest 
a investícií, ako aj stability finančných 
systémov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 601
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, bezpečnosti 
dodávok energetických zdrojov 
a kritických surovín, ako aj stability 
finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 602
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, udržateľnej 
mobility a cestovného ruchu, cezhraničnej 
prepojenosti, konkurencieschopnosti, 
odolnosti, produktivity, vzdelávania 
a zručností, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, pracovných miest 
a investícií, ako aj stability finančných 
systémov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 603
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky, 
ktoré majú jasnú európsku pridanú 
hodnotu a týkajú sa jednotného trhu, 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, MSP, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva šesť hlavných 
oblastí politiky: zelená transformácia pri 
zohľadnení cieľov Európskej zelenej 
dohody, nové ciele Únie do roku 2030 a 
dosiahnutie klimatickej neutrality v 
súlade s cieľom Únie stanoveným v 
[európskom právnom predpise v oblasti 
klímy].

Or. en
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Pozmeňujúci 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, 
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, sociálneho 
začlenenia, konkurencieschopnosti, 
odolnosti, produktivity, kultúry a 
tvorivosti, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zmenšenia rozdielov 
v infraštruktúre, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 607
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, hmotnej a 
nehmotnej infraštruktúry, ako aj stability 
finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, stability 
finančných systémov, ako aj dobre 
fungujúceho jednotného trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 609
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, klímy a životného 
prostredia, digitálnej transformácie, 
zdravia, konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 610
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, dlhodobej 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 611
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, demografie, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárstva, MSP, zelenej 
a digitálnej transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 613
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

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

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, rozpočtovej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– hospodárska súdržnosť, 
produktivita a konkurencieschopnosť pri 
zohľadnení cieľov priemyselnej stratégie 
a stratégie pre MSP a potreby posilniť 
fungovanie a odolnosť výrobných 
reťazcov, a to aj podporovaním orientácie 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov EÚ na vývoz;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– územná súdržnosť, berúc do 
úvahy rôzne kategórie regiónov 
vymedzené v nariadení, ktorým sa 
ustanovujú spoločné ustanovenia týkajúce 
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sa [...] [NSU], tým, že sa uprednostňujú 
menej rozvinuté regióny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 616
Luděk Niedermayer

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– digitálna transformácia v plnej 
miere odráža skúsenosti v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií (IKT) počas pandémie, najmä 
v oblasti zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávania. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 1 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– spravodlivá zelená transformácia 
pri zohľadnení cieľov Európskej zelenej 
dohody; 
(Slovné spojenie „spravodlivá zelená 
transformácia“ nahrádza spojenie „zelená 
transformácia“ v celom texte.)

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 2 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– sociálna a územná súdržnosť pri 
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zohľadnení cieľov Európskeho piliera 
sociálnych práv a Dohovoru Organizácie 
Spojených národov o právach osôb so 
zdravotným postihnutím, sociálny dialóg a 
posilňovanie demokratických systémov; 
(Slovné spojenie „sociálna a územná 
súdržnosť“ nahrádza spojenie „sociálna 
súdržnosť“ v celom texte.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 619
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti zriadený týmto nariadením sa 
nevzťahuje na:
1. investície súvisiace s výrobou, so 
spracovaním, s prepravou, distribúciou, so 
skladovaním alebo spaľovaním fosílnych 
palív;
2. vyraďovanie, prevádzku, 
adaptáciu ani výstavbu jadrových 
elektrární;
3. investície na dosiahnutie zníženia 
emisií skleníkových plynov z činností 
uvedených v prílohe I k smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES;
4.  vozidlá so spaľovacím motorom;
5. rozširovanie kapacity leteckej 
dopravy;
6. rozširovanie diaľnic;
7. námorné plavidlá poháňané LNG 
a naftou s výnimkou investícií do 
modernizácie existujúcich plavidiel s 
cieľom podstatne zlepšiť ich energetickú 
účinnosť a znížiť emisie skleníkových 
plynov;
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8. infraštruktúru na prepravu 
fosílneho plynu (LNG/CNG).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 620
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená do 31. 
decembra 2020 prijať delegovaný akt na 
doplnenie tohto nariadenia vypracovaním 
usmernení týkajúcich sa zásady 
„nespôsobovať významné škody“, ako sa 
vymedzuje v článku 2 ods. 17 nariadenia 
(EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií 
o udržateľnosti v sektore finančných 
služieb, a v prípade otázok týkajúcich sa 
životného prostredia v článku 17 
nariadenia 2020/852 o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií 
(taxonómia EÚ). V prípade týchto 
usmernení Komisia vždy, keď je to možné, 
uplatní kritériá stanovené v taxonómii 
EÚ. Národné plány podpory odolnosti 
a obnovy musia byť v súlade s týmito 
usmerneniami.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V plánoch podpory obnovy a odolnosti sa 
dodržiavajú tieto požiadavky: – v rámci 
plánu podpory obnovy a odolnosti sa 
sumou vo výške aspoň 40 % objemu jeho 
prostriedkov prispeje na spravodlivú 
zelenú transformáciu;
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– v rámci plánu podpory obnovy a 
odolnosti sa sumou vo výške aspoň 20 % 
objemu jeho prostriedkov prispeje na 
digitálnu transformáciu;
– v rámci plánu podpory obnovy a 
odolnosti sa sumou vo výške aspoň 30 % 
objemu jeho prostriedkov prispeje na 
sociálnu a územnú súdržnosť;
– v rámci plánu podpory obnovy a 
odolnosti sa sumou vo výške aspoň 10 % 
objemu jeho prostriedkov prispeje na 
nástroj Next Generation EU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 622
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri uplatňovaní tohto nariadenia sa 
v plnej miere dodržiavajú ustanovenia 
článku 152 ZFEÚ a národné plány 
podpory obnovy a odolnosti vydané podľa 
tohto nariadenia dodržiavajú vnútroštátne 
postupy a zásady tvorby miezd. Toto 
nariadenie zohľadňuje článok 28 Charty 
základných práv Európskej únie, a nie je 
ním tak dotknuté právo vyjednávať, 
uzatvárať alebo presadzovať kolektívne 
zmluvy ani právo na kolektívne akcie v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a postupmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 623
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nástroj priamym ani nepriamym 
spôsobom nepodporuje investície 
súvisiace s výrobou, so spracovaním, s 
distribúciou, so skladovaním, s prepravou 
alebo so spaľovaním fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 624
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená do 31. 
decembra 2020 prijať delegovaný akt na 
doplnenie tohto nariadenia vypracovaním 
usmernení týkajúcich sa zásady 
„nespôsobovať významné škody“, ako sa 
vymedzuje v článku 2 ods. 17 nariadenia 
(EÚ) 2019/2088 o zverejňovaní informácií 
o udržateľnosti v sektore finančných 
služieb, a v prípade otázok týkajúcich sa 
životného prostredia v článku 17 
nariadenia 2020/852 o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií 
(taxonómia EÚ). Komisia vždy, keď je to 
možné, uplatní kritériá stanovené v 
taxonómii EÚ. Národné plány podpory 
odolnosti a obnovy musia byť v súlade 
s týmito usmerneniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 625
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
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Vyňatie z rozsahu pôsobnosti
Výdavky na spotrebu a financovanie 
pravidelných priebežných rozpočtových 
výdavkov nie sú oprávnené na 
financovanie z tohto mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 626
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je zlepšenie 
krátkodobej, strednodobej a dlhodobej 
kvality života ľudí prispievaním k riešeniu 
výziev šiestich oblastí politiky uvedených v 
článku 3, čím dôjde k podpore 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením sociálnej a 
hospodárskej odolnosti a adaptačnej 
kapacity členských štátov, zmiernením 
sociálnych a ekonomických dôsledkov 
krízy, podporou spravodlivej zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba vysoko 
kvalitných pracovných miest v období po 
pandémii COVID-19, napomôže 
udržateľný rast a spravodlivým a 
inkluzívnym spôsobom sa posilnia 
sociálne infraštruktúry. Osobitná 
pozornosť by sa mala venovať 
interakciám a prepojeniam medzi šiestimi 
oblasťami politiky vymedzenými v článku 
3 a spôsobu zabezpečenia holistického a 
súdržného prístupu k celkovému zvýšeniu 
blahobytu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zameraním sa na 
prioritné oblasti európskej politiky, čím sa 
zacieli na zlepšenie odolnosti, adaptačnej 
kapacity členských štátov a ich 
pripravenosti na krízu, zmiernením 
sociálnych, rodových a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
transformácie na dosiahnutie cieľov Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia 
vrátane cieľa Únie a národného cieľa 
v oblasti klímy do roku 2030 a otvorenej 
digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove udržateľného rastového 
potenciálu hospodárstiev Únie, podporí 
tvorba pracovných miest v období po 
pandémii COVID-19, zabezpečí 
transformácia na ekonomiku v oblasti 
starostlivosti a opatrovateľských služieb, 
ochránia úrovne verejných investícií 
a napomôže udržateľný rodovo vyvážený 
rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 628
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie a jej environmentálna 
transformácia, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
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k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast, 
vysoká úroveň ochrany životného 
prostredia a dosahovanie cieľov EÚ v 
oblasti klímy, ako sa uvádza v nariadení, 
ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis 
v oblasti klímy).

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov a 
prispením k strategickej autonómii Únie, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy, a to najmä vykonávaním 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
a podporou zelenej a digitálnej 
transformácie, najmä dosiahnutím 
aktualizovaných cieľov Únie v oblasti 
klímy do roku 2030 a cieľa klimatickej 
neutrality do roku 2050, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 630
Dimitrios Papadimoulis
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v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je 
napomôcť oblasti politiky uvedené v 
článku 3, čím sa podporí vzostupná 
hospodárska, sociálna a územná 
konvergencia a súdržnosť Únie, boj proti 
nerovnostiam a sociálnemu vylúčeniu, 
a to zlepšením odolnosti a adaptačnej 
kapacity členských štátov, zmiernením 
sociálnych a ekonomických dôsledkov 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
a podporou zelenej a digitálnej 
transformácie, pričom je potrebné chrániť 
pracovníkov, ktorí môžu čeliť negatívnym 
dôsledkom takejto transformácie, 
prispením k obnove udržateľného 
rastového potenciálu Únie, podporením 
tvorby pracovných miest v období po 
pandémii COVID-19 a podporením 
spravodlivého, inkluzívneho 
a udržateľného rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 631
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov a 
prispením k strategickej autonómii Únie, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou transformácie 
na dosiahnutie environmentálnych a 
klimatických cieľov stanovených 
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pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

v Európskej zelenej dohode vrátane cieľa 
klimatickej neutrality Európy, ktorý sa má 
dosiahnuť do roku 2050, ako aj podporou 
digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 632
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych, ekonomických a 
demografických dôsledkov krízy 
a podporou udržateľnej zelenej, digitálnej 
a demografickej transformácie, čím sa 
prispeje k obnove rastového potenciálu a 
umožneniu konvergencie hospodárstiev 
Únie, podporí tvorba pracovných miest 
v období po pandémii COVID-19 
a napomôže dlhodobý udržateľný sociálno-
ekonomický rast, ktorý by bol poháňaný 
zlepšeniami v oblasti environmentálnej 
účinnosti, opatreniami zdravotnej 
starostlivosti v oblasti odolnosti, 
opatreniami v oblasti klímy a politikami 
sociálneho začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 633
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

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

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
obnovy a hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie, a to zlepšením 
odolnosti, jej kritickej infraštruktúry 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu a dlhodobej 
konkurencieschopnosti hospodárstiev 
Únie, podporí tvorba pracovných miest 
v období po pandémii COVID-19 
a napomôže inteligentný, udržateľný a 
inkluzívny rast, ako aj prepojiteľnosť, čím 
sa udrží pridaná hodnota finančnej 
podpory v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 634
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, a to najmä 
dosiahnutím aktualizovaných cieľov Únie 
v oblasti klímy do roku 2030 a cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050, 
podporovaním hybných síl hospodárstva 
Únie vrátane startupov a MSP, čím sa 
prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 635
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárstiev členských štátov, ako aj 
sociálnej a územnej súdržnosti, a to 
zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmiernením sociálnych 
a ekonomických dôsledkov krízy, čím sa 
prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev členských štátov, podporí 
tvorba pracovných miest v období po 
pandémii COVID-19 
a internacionalizácia, odolnosť a 
diverzifikácia dodávateľských reťazcov a 
zvýšenie výroby a zamestnanosti, najmä 
pokiaľ ide o najviac zasiahnuté odvetvia, 
ako je cestovný ruch a potravinový 
dodávateľský reťazec.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 636
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením 
konkurencieschopnosti, odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
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pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast. 
Posilnenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti a boj proti 
protekcionizmu sú kľúčom k obnove 
inkluzívneho a udržateľného 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 637
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti v období po 
pandémii COVID-19 je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov 
riešením výziev štrukturálneho 
charakteru, zmiernením sociálnych 
a ekonomických dôsledkov krízy 
a podporou zelenej a digitálnej 
transformácie, čím sa prispeje k vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencii, 
obnove rastového potenciálu hospodárstiev 
Únie, podporí sa tvorba pracovných miest 
a dosiahnutie zdravých strednodobých 
rozpočtových pozícií na podporu 
udržateľného rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 638
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
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hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov 
vrátane reforiem podporujúcich 
efektívnejšiu verejnú správu, zmiernením 
sociálnych a ekonomických dôsledkov 
krízy a podporou zelenej a digitálnej 
transformácie, čím sa prispeje k vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencii, 
obnove rastového potenciálu hospodárstiev 
Únie, podporí tvorba pracovných miest 
v období po pandémii COVID-19 
a napomôže udržateľný a inkluzívny rast.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa podporí 
udržateľná mobilita a stimulujú investície 
do železničnej dopravy a infraštruktúry, 
prispeje sa k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 640
Nicolae Ştefănuță

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

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporia reformy 
potrebné na pristúpenie k eurozóne tých 
členských štátov, ktoré sa zaviazali vstúpiť 
do eurozóny, podporí tvorba pracovných 
miest v období po pandémii COVID-19 
a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 641
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je 
zabezpečenie dlhodobej hospodárskej 
prosperity Únie, podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie, a to 
zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmiernením sociálnych 
a ekonomických dôsledkov kríz, podporou 
zelenej a digitálnej transformácie a 
posilnením strategickej autonómie Únie, 
čím sa prispeje k obnove rastového 
potenciálu hospodárstiev Únie, podporí 
tvorba pracovných miest v období po 
pandémii COVID-19 a napomôže 
udržateľný rast.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 642
Aurore Lalucq, Evelyn Regner
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove zrýchleného rozvoja činností 
hospodárstiev Únie, ktoré sú v súlade s 
Parížskou dohodou o zmene klímy, a 
k obmedzeniu činností, ktoré s ňou v 
súlade nie sú, podporí tvorba pracovných 
miest v období po pandémii COVID-19 
a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 643
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych, ekonomických a 
rodových dôsledkov krízy a podporou 
zelenej a digitálnej transformácie a 
presadzovaním rodovej rovnosti, čím sa 
prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný a 
inkluzívny rast a rodovú rovnosť.

Or. en



PE657.420v01-00 44/277 AM\1213689SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 644
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19, pričom treba klásť osobitný 
dôraz na presadzovanie rodovej rovnosti 
na trhu práce, a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 645
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy, transformáciou na 
dosiahnutie klimatickej neutrality Únie a 
dosiahnutím úplnej environmentálnej 
udržateľnosti, podporou digitálnej 
transformácie, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
podporí tvorba pracovných miest v období 
po pandémii COVID-19 a napomôže 
udržateľný rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 646
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je zlepšenie 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
štátov, zmiernenie sociálnych 
a ekonomických dôsledkov krízy, čím sa 
prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev členských štátov, podporí 
kultúra kapitálu v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 647
Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
transformácie vrátane dočasných 
a príspevkových činností a digitálnej 
transformácie, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
podporí tvorba pracovných miest v období 
po pandémii COVID-19 a napomôže 
udržateľný rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 648
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast a 
zlepšenie demografickej situácie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych, ekonomických a 
rodových dôsledkov krízy a podporou 
zelenej transformácie, transformácie 
starostlivosti a digitálnej transformácie, 
čím sa prispeje k obnove rastového 
potenciálu hospodárstiev Únie, podporí 
rodovo citlivá tvorba pracovných miest 
v období po pandémii COVID-19 
a napomôže udržateľný rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 650
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je riešiť už 
uvedené oblasti politiky, čím sa podporí 
hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 651
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
konkurencieschopnej vedomostnej 
ekonomiky a digitálnej transformácie, čím 
sa prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 652
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy, zmenšením rozdielov 
v infraštruktúre a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 653
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
dlhodobej hospodárskej prosperity Únie, 
a to zlepšením odolnosti a adaptačnej 
kapacity členských štátov, zmiernením 
sociálnych a ekonomických dôsledkov 
krízy a podporou zelenej a digitálnej 
transformácie, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu a dlhodobej 
konkurencieschopnosti hospodárstiev 
Únie, podporí tvorba pracovných miest 
v období po pandémii COVID-19 
a napomôže udržateľný rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 654
Marc Angel

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, najmä podporovaním 
udržateľného rastu a tvorby pracovných 
miest v období po pandémii COVID-19.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) opatrenia, ktoré posilňujú 
vzdelávaciu infraštruktúru v ranom veku, 
a to od narodenia do veku dvanástich 
rokov, s cieľom prispôsobiť školské 
skupiny zdravotným požiadavkám v 
súvislosti s pandémiou COVID-19 a 
dodržiavať odporúčania WHO;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík EÚ a k posilňovaniu 
jednotného trhu prostredníctvom 
vykonávania opatrení, ako sú:
– opatrenia, ktoré v praxi zavádzajú ciele 
Parížskej dohody, Európskej zelenej 
dohody a vedú k dosiahnutiu cieľov EÚ, 
čím prispievajú k postupnej 
dekarbonizácii hospodárstva, a to aj 
prostredníctvom financovania 
energetickej infraštruktúry, najmä 
inteligentných elektrických sietí a 
prechodných plynárenských sietí (ako sú 
zemný plyn a/alebo vodík), opatrenia v 
oblasti energetickej efektívnosti vrátane 
opatrení na rozvoj inteligentných 
systémov diaľkového vykurovania;
– opatrenia, ktoré podporujú digitálnu 
infraštruktúru, digitalizáciu 
vnútroštátnych systémov a pracovísk, 
zlepšujú prístup k digitálnej práci a 
podporujú digitálne zručnosti;
– opatrenia na podporu hospodárskej 
obnovy a stability vrátane opatrení 
platobnej schopnosti, stimulov na 
prispôsobenie sa priemyselným politikám, 
ekosystémov a diverzifikácie 
dodávateľských reťazcov, MSP, výskumu 
a inovácií, podnikania, rozvoja dopravnej 
infraštruktúry, ako sú siete TEN-T, 
mestskej mobility a inteligentných 
mestských riešení, ako je infraštruktúra 
dobíjacích staníc pre elektromobily, 
udržateľného cestovného ruchu, a to aj 
prostredníctvom rozvoja infraštruktúry 
cestovného ruchu, investícií do 
udržateľného poľnohospodárstva, ako je 
rozvoj poľnohospodárskej infraštruktúry 
alebo zariadení na výrobu potravín, ako aj 
opatrenia na podporu rozvoja vidieka, 
opatrenia na zmiernenie vplyvu krízy na 
proces prijímania jednotnej meny 
členskými štátmi, ktoré nepatria do 
eurozóny;
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– opatrenia na posilnenie systémov 
sociálneho zabezpečenia, celoživotného 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
inkluzívnych politík trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu, vytvárania 
vysokokvalitných pracovných miest, boja 
proti chudobe, nerovnosti príjmov a 
rodovej nerovnosti, podpory sociálneho 
začlenenia, boja proti energetickej 
chudobe a vytvárania rovnakých 
príležitostí, ako aj hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti vrátane 
integrovaných územných investícií;
– opatrenia, ktoré posilňujú odolnosť, 
prístupnosť a kapacitu systémov 
zdravotnej starostlivosti a opatery, a to aj 
prostredníctvom rozvoja zdravotníckej 
infraštruktúry, zlepšenia účinnosti 
verejnej správy a vnútroštátnych systémov 
vrátane minimalizácie administratívnej 
záťaže, zlepšenia účinnosti systémov 
súdnictva a dohľadu v oblasti boja proti 
praniu špinavých peňazí;
– opatrenia na podporu vzdelávania a 
zručností, a to aj prostredníctvom rozvoja 
vzdelávacej infraštruktúry, úlohy 
zručností prostredníctvom generačnej 
orientácie priorít pre zvyšovanie úrovne 
zručností, rekvalifikáciu aktívnej 
pracovnej sily, programy integrácie 
nezamestnaných, politiky investovania do 
prístupu a príležitostí pre deti a mládež v 
oblasti vzdelávania, zdravia, výživy, 
zamestnanosti a bývania, politiky, ktoré 
premosťujú generačnú priepasť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 657
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík Únie, cieľov OSN v oblasti 
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trvalo udržateľného rozvoja, Európskeho 
piliera sociálnych práv, Parížskej dohody 
a posilňovania jednotného trhu 
prostredníctvom vykonávania opatrení s 
cieľom:
– zaviesť v praxi ciele Parížskej dohody a 
Európskej zelenej dohody a prispieť 
k dekarbonizácii hospodárstva;
– podporovať hospodársku obnovu a 
priemyselné politiky, prispievať k 
diverzifikácii dodávateľských reťazcov a 
k podpore krátkych 
výrobných/distribučných kanálov, MSP, 
výskumu a inovácií a rozvoja udržateľnej 
infraštruktúry;
– posilniť systémy sociálneho 
zabezpečenia, celoživotné vzdelávanie a 
odbornú prípravu, politiky trhu práce 
založené na silných pracovných právach 
umožňujúcich boj proti rastúcej neistote 
vrátane sociálneho dialógu, vytváranie 
vysokokvalitných pracovných miest, boj 
proti chudobe, nerovnosti príjmov a 
rodovej nerovnosti, podporu sociálneho 
začlenenia, boj proti energetickej chudobe 
a vytváranie rovnakých príležitostí;
– posilniť odolnosť, prístupnosť a 
kapacitu systémov zdravotnej starostlivosti 
a opatery;
– podporiť vzdelávanie a zručnosti, úlohu 
zvyšovania úrovne zručností, 
rekvalifikácie aktívnej pracovnej sily, 
programy investovania do prístupu a 
príležitostí pre deti a mládež v oblasti 
vzdelávania, zdravia, výživy, 
zamestnanosti a bývania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 658
Andrey Novakov

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík EÚ prostredníctvom 
vykonávania opatrení, ako sú:
– opatrenia, ktoré posilňujú odolnosť, 
prístupnosť a kapacitu systémov 
zdravotnej starostlivosti a opatery a 
zlepšujú účinnosť verejnej správy a 
vnútroštátnych systémov vrátane 
minimalizácie administratívnej záťaže, 
zlepšenia účinnosti systémov súdnictva, 
dohľadu v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí a posilňujú systémy 
migrácie a riadenia hraníc;
– opatrenia na podporu obnovy a stability 
hospodárstva, stimulov na prispôsobenie 
sa priemyselným politikám, ekosystémov a 
diverzifikácie dodávateľských reťazcov, 
MSP, výskumu a inovácií, podnikania, 
cestovného ruchu, rozvoja udržateľnej 
infraštruktúry, rozvoja 
poľnohospodárskej infraštruktúry, 
opatrenia na zmiernenie vplyvu krízy na 
proces prijímania jednotnej meny 
členskými štátmi, ktoré nepatria do 
eurozóny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 659
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík Únie, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, Európskeho piliera 
sociálnych práv, Parížskej dohody a 
k posilňovaniu jednotného trhu 
prostredníctvom vykonávania opatrení, 
ako sú:
– opatrenia, ktoré v praxi zavádzajú ciele 
Parížskej dohody, Európskej zelenej 
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dohody a vedú k dosiahnutiu nových 
cieľov Únie do roku 2030, čím prispievajú 
k postupnej dekarbonizácii hospodárstva 
a dosiahnutiu klimatickej neutrality v 
súlade s cieľom Únie stanoveným v 
nariadení XXXX/XX (európsky právny 
predpis v oblasti klímy).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 660
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík Únie, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, Európskeho piliera 
sociálnych práv, Parížskej dohody a 
k posilňovaniu jednotného trhu 
prostredníctvom vykonávania opatrení, 
ako sú:
– opatrenia, ktoré v praxi zavádzajú ciele 
Parížskej dohody, Európskej zelenej 
dohody a vedú k dosiahnutiu nových 
cieľov Únie do roku 2030, čím prispievajú 
k postupnej dekarbonizácii hospodárstva 
a dosiahnutiu klimatickej neutrality v 
súlade s cieľom Únie stanoveným v 
[európskom právnom predpise v oblasti 
klímy].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 661
Luděk Niedermayer

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík Únie vykonávaním opatrení, 
ktoré by výrazne urýchlili zvýšenie 
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kompetencie v oblasti IKT, najmä na 
primárnej a sekundárnej úrovni 
vzdelávania, ako aj opatrení na podporu 
využívania technológie na elektronické 
vzdelávanie, diaľkové vzdelávanie alebo 
vzdelávanie založené na projektoch, a to 
najmä na primárnej a sekundárnej úrovni 
vzdelávania, a boli by dostupné študentom 
v celej EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík Európskej únie, cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja, Európskeho piliera 
sociálnych práv a k vykonávaniu 
Parížskej dohody, ako aj k podpore 
prepojení medzi európskymi 
ekonomikami, spoločnosťami a 
inštitúciami.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V prílohe IV k tomuto nariadeniu 
sa uvádzajú nezáväzné usmernenia 
týkajúce sa reformných a investičných 
opatrení patriacich do oblastí európskej 
politiky uvedených v článku 3.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 664
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie vedecky podložených a časovo 
viazaných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií založených na 
harmonizovaných ukazovateľoch a 
metodike účtovania prírodného kapitálu 
a uvedených v ich plánoch podpory 
obnovy, odolnosti a transformácie. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s nezávislými vedeckými expertmi 
a dotknutými členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 665
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investičných opatrení 
uvedených v ich plánoch podpory obnovy 
a odolnosti v súlade so spoločnými 
prioritnými oblasťami európskej politiky 
vymedzenými v článku 3. Napĺňanie tohto 
špecifického cieľa sa musí uskutočňovať 
v úzkej spolupráci s dotknutými členskými 
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štátmi.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 666
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt štrukturálnych reforiem (vrátane 
reforiem systémov verejnej správy) 
a investícií uvedených v ich plánoch 
podpory obnovy a odolnosti. Napĺňanie 
tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie jasných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt reforiem posilňujúcich 
rast a udržateľných investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie jasných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt reforiem posilňujúcich 
rast a udržateľných investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 669
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej a transparentnej 
spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – bod 1 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) Na podporu v rámci mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sú 
oprávnené reformy a investície započaté 
členskými štátmi po 1. februári 2020.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V rámci mechanizmu sa finančne 
podporujú projekty v oblasti 
dekarbonizácie, digitalizácie a podpory 
MSP:
– 40 % opatrení financovaných v rámci 
mechanizmu prispieva k dosahovaniu 
cieľov Únie v oblasti dekarbonizácie, 
najmä investovaním do rozvoja nových 
technológií a zavádzania infraštruktúry. 
Týka sa to plynu a vodíka;
– 40 % opatrení financovaných v rámci 
mechanizmu prispieva k dosahovaniu 
cieľov Únie v oblasti digitalizácie vrátane 
príspevku k výskumu, infraštruktúre a 
rozvoju elektronických služieb;
– 20 % celkových opatrení sa zameriava 
na podporu MSP.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti sa podporujú len 
projekty, ktoré rešpektujú zásadu 
„nespôsobovať významné škody“, ako sa 
vymedzuje v nariadení (EÚ) 2020/852 o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií.
Komisia prostredníctvom delegovaného 
aktu, ktorým sa dopĺňa toto nariadenie, 
stanoví podrobné pravidlá uplatňovania 
zásady „nespôsobovať významné škody“ 
na Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti s využitím kritérií uvedených v 
nariadení (EÚ) 2020/852 o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 673
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na to, aby plány podpory obnovy 
a odolnosti prispievali k plneniu cieľov 
Parížskej dohody a Európskej zelenej 
dohody a boli s nimi úplne v súlade, sa v 
rámci každého z nich poskytne suma vo 
výške aspoň 37 % objemu jeho 
prostriedkov na začleňovanie opatrení v 
oblasti klímy a 10 % v oblasti biodiverzity. 
Všetky finančné prostriedky sa v rámci 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
poskytnú v súlade s kritériom 
„nespôsobovať významné škody“ 
uvedeným v nariadení (EÚ) 2020/852 
[nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií].

Or. en
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Odôvodnenie

EP vo svojom uznesení 2020/2732(RSP) vyzval na prijatie záväzného cieľa 30 % v oblasti 
klímy a záväzného cieľa 10 % v súvislosti s biodiverzitou. Európsky parlament by mal z 
dôvodu konzistentnosti požiadať o viac ako 37 % výdavkov v oblasti klímy (v súlade s 
posúdením EK č. 84 o začleňovaní opatrení v oblasti klímy z 27. augusta 2020), aby sa 
dosiahol cieľ 30 % v oblasti klímy, o ktorom rozhodla Európska rada pre VFR a nástroj Next 
Generation EU, a 10 % výdavkov na biodiverzitu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti. Tento prístup predpokladá dvojité započítanie: dosiahnutie cieľa v oblasti 
biodiverzity možno uľahčiť výdavkami súvisiacimi s klímou.

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Podpora z mechanizmu 
nenahrádza opakujúce sa vnútroštátne 
rozpočtové výdavky a dodržiava zásadu 
doplnkovosti financovania z prostriedkov 
Únie. Pri prepočte nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti sa však 
zohľadnia opakujúce sa náklady z 
investícií a reforiem, ak majú priame 
pozitívne štrukturálne prínosy a ak je 
negatívny vplyv na saldo verejných 
financií len dočasný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 675
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V rámci mechanizmu sa 
podporujú opakujúce sa vnútroštátne 
rozpočtové výdavky alebo zníženie daní 
plánované ako trvalé, len ak možno 
poskytnúť dôkazy, že tieto výdavky alebo 
zníženie daní prispievajú k jednému z 
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cieľov stanovených v článku 3, pričom sa 
zároveň prijali opatrenia na zabezpečenie 
toho, aby nenarušili opatrenia v oblasti 
klímy a biodiverzity ani environmentálnu 
udržateľnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 676
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Podpora z mechanizmu 
nenahrádza vnútroštátne výdavky a 
rešpektuje zásadu doplnkovosti s 
výnimkou prípadov, že členské štáty môžu 
riadne odôvodniť obmedzené vnútroštátne 
prevody výdavkov s cieľom dosiahnuť 
európsky priemer vnútroštátnych 
výdavkov v odvetviach vzdelávania a 
výskumu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 677
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Zabezpečí sa, aby sa 50 % 
prostriedkov Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti použilo na podporu 
opatrení v oblasti klímy v súlade s cieľmi 
Európskej zelenej dohody a Parížskej 
dohody. Členské štáty identifikujú 
a sledujú výdavky na oblasť klímy 
pomocou kritérií stanovených v taxonómii 
EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 678
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Projekty prinášajú pridanú 
hodnotu EÚ a prioritu by mali mať buď 
cezhraničné projekty, alebo projekty, 
ktoré v dôsledku účinkov presahovania 
vytvárajú európsku pridanú hodnotu vo 
viac ako jednom členskom štáte alebo 
regióne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 679
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Podpora z mechanizmu 
nenahrádza opakujúce sa vnútroštátne 
výdavky a členské štáty zachovávajú 
aspoň rovnakú úroveň svojich verejných 
investícií v porovnaní s priemernou 
úrovňou svojich verejných investícií za 
posledných päť rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 680
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Podpora z mechanizmu 
nenahrádza opakujúce sa vnútroštátne 
rozpočtové výdavky a dodržiava zásadu 
doplnkovosti financovania z prostriedkov 
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Únie.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 681
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Mechanizmus nie je v rozpore so 
strategickými a s hospodárskymi 
záujmami Únie. V tejto súvislosti sa 
podpora neposkytne na projekty, ktoré sú 
súčasťou strategických investičných 
plánov tretích krajín.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V rámci tohto mechanizmu sa 
nefinancujú opakujúce sa výdavky 
verejnej správy.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Podpora z mechanizmu 
nenahrádza pravidelné vnútroštátne 
rozpočtové výdavky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 684
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. V rámci mechanizmu sa 
nefinancujú projekty, ktoré poškodzujú 
jednotný trh alebo ktoré by prispeli k jeho 
fragmentácii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 685
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Všeobecné zásady pre investičné a 
reformné opatrenia zahrnuté do 

národných plánov podpory obnovy a 
odolnosti

1. V rámci mechanizmu sa 
podporujú len tie činnosti, ktoré výrazne 
nenarúšajú plnenie jedného alebo 
viacerých environmentálnych cieľov 
uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) 
2020/852, podľa ustanovení článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852, ako aj činnosti 
vykonávané v súlade s tzv. minimálnymi 
zárukami podľa článku 18 nariadenia 
(EÚ) 2020/852.
2. V rámci mechanizmu sa 
nepodporujú činnosti, ktoré vedú k 
odkázanosti na aktíva s vysokými 
emisiami CO2, ktoré oslabujú dosiahnutie 
cieľov Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia. Nepodporujú sa v rámci neho 
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najmä investície týkajúce sa:
a) vyradenia jadrových elektrární z 
prevádzky, ich prevádzky, adaptácie alebo 
predĺženia ich životnosti, ako aj 
nakladania s jadrovým odpadom či jeho 
skladovania;
b) skúmania, výroby, spracovania, 
distribúcie, skladovania alebo spaľovania 
fosílnych palív;
c) zneškodňovania odpadu na 
skládke;
d) zariadení na spaľovanie odpadu;
e) letiskovej infraštruktúry 
s výnimkou infraštruktúry pre 
najvzdialenejšie regióny;
f) vozidiel vybavených spaľovacím 
motorom.
3. Najmenej 40 % odhadovaných 
celkových nákladov na všetky plány 
podpory obnovy a odolnosti uvedené v 
článku 15 sa alokuje na činnosti, ktoré 
podstatne prispievajú k zmierneniu zmeny 
klímy alebo k adaptácii na ňu v súlade s 
článkami 10 a 11 nariadenia (EÚ) 
2020/852. Najmenej 10 % odhadovaných 
celkových nákladov na všetky plány 
podpory obnovy a odolnosti sa okrem toho 
alokuje na činnosti, ktoré podstatne 
prispievajú k akýmkoľvek iným 
environmentálnym cieľom podľa 
uvedeného nariadenia. Komisia prijme v 
súlade s článkom 25a delegovaný akt, aby 
bližšie určila metodiku a súvisiace 
ustanovenia o podávaní správ s cieľom 
podporiť členské štáty pri plnení 
požiadaviek tohto odseku a monitorovať 
dodržiavanie týchto požiadaviek.
Všetky finančné prostriedky alokované na 
zelenú transformáciu, ktorá je jednou z 
prioritných oblastí európskej politiky, ako 
sa uvádza v článku 14 ods. 1, podporujú 
hospodárske činnosti, ktoré spĺňajú 
požiadavku environmentálnej 
udržateľnosti v súlade s článkom 3 
nariadenia (EÚ) 2020/852.
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4. Investičnými a reformnými 
opatreniami podporovanými v rámci 
mechanizmu sa nenahrádzajú žiadne 
opakujúce sa vnútroštátne rozpočtové 
výdavky ani záväzky.
5. V rámci mechanizmu sa 
nepodporujú investície a reformné 
opatrenia, ktoré nemajú trvalý účinok 
alebo ktoré na dlhšie obdobie alebo 
natrvalo znižujú verejné financie, ako je 
zníženie daní alebo zníženie poplatkov.
6. Investičné a reformné opatrenia 
podporované v rámci mechanizmu 
dodržiavajú zásadu rodovej rovnosti a 
zabezpečujú rodovo vyvážený vplyv, 
pokiaľ ide o účinky na zamestnanosť a 
finančné výhody, s cieľom vyvážiť 
investície do odvetví, v ktorých dominujú 
ženy a muži, vrátane investícií do 
ekonomiky v oblasti starostlivosti 
a opatrovateľských služieb. Súhrnný 
účinok opatrení obsiahnutých v 
národných plánoch sa zohľadňuje v 
národných posúdeniach vplyvu na rodovú 
rovnosť predložených Komisii a 
predstavuje základnú súčasť hodnotenia 
mechanizmu.
7. Investičné a reformné opatrenia 
podporované v rámci mechanizmu, ktoré 
zahŕňajú nákup a/alebo udeľovanie 
licencií na IT softvér a hardvér, musia 
rešpektovať zásady prístupnosti, 
interoperability, energetickej účinnosti a 
ochrany osobných údajov, podporovať 
využívanie riešení s otvoreným zdrojovým 
kódom a stimulovať obchodné transakcie 
s malými a strednými podnikmi a so 
startupmi.
8. Bez toho, aby boli dotknuté 
požiadavky na alokovanie uvedené v 
článku 3, členský štát zabezpečí rozdelenie 
finančných prostriedkov v rámci 
mechanizmu na základe potrieb medzi 
obce a miestne samosprávy a najmenej 
10 % ich maximálneho finančného 
príspevku uvedeného v článku 10 pridelí 
obciam a miestnym samosprávam a 
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zabezpečí priamy prístup k týmto zdrojom. 
Komisia prijme v súlade s článkom 25a 
delegované akty s cieľom bližšie určiť 
opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty 
pri poskytovaní prostriedkov v rámci 
mechanizmu obciam a miestnym 
samosprávam.
9. Investície a reformné opatrenia 
plánované od 1. februára 2020 v súvislosti 
s hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
pandémie COVID-19 sú oprávnené na 
podporu v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti za predpokladu, že 
spĺňajú požiadavky stanovené v tomto 
nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 686
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Clotilde Armand

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Horizontálne požiadavky

1. Komisia v súlade s článkom 16 
ods. 2a zabezpečí, aby: 
a) mechanizmus nebol v rozpore so 
strategickými a s hospodárskymi 
záujmami EÚ. V tejto súvislosti sa 
podpora neposkytuje na projekty, ktoré sú 
súčasťou strategických investičných 
plánov tretích krajín a patria do rozsahu 
pôsobnosti faktorov, ktoré môžu mať 
vplyv na bezpečnosť alebo verejný 
poriadok a ktoré môžu členské štáty a 
Komisia zohľadniť podľa článku 4 
nariadenia 2019/452;
b) podpora z mechanizmu 
nenahrádzala ani nefinancovala 
opakujúce sa vnútroštátne rozpočtové 
výdavky a dodržiavala zásadu 
doplnkovosti financovania z prostriedkov 
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Únie; 
c) plány podpory obnovy a odolnosti 
vytvárali európsku pridanú hodnotu, t. j. 
hodnotu vyplývajúcu zo zásahu Únie, 
navyše k hodnote, ktorú by inak vytvorili 
samotné členské štáty, a príslušný členský 
štát získal významné výhody vo forme 
synergií s inými plánmi podpory obnovy a 
odolnosti;
d) plán podpory obnovy a odolnosti 
bol v súlade so stratégiou EÚ pre rodovú 
rovnosť na obdobie rokov 2020 – 2025;
e) sa v rámci mechanizmu alokovalo 
aspoň 37 % odhadovaných celkových 
nákladov na všetky plány podpory obnovy 
a odolnosti uvedené v článku 15 na 
činnosti, ktoré prispievajú k zmierneniu 
zmeny klímy;
f) každý plán podpory obnovy a 
odolnosti spĺňal tieto minimálne 
požiadavky na alokáciu: 
– 20 % na zelenú transformáciu na 
dosiahnutie klimatickej neutrality pred 
rokom 2050, pričom sa zohľadnia ciele 
zelenej dohody; 
– 20 % na transformáciu na 
konkurencieschopnú, otvorenú a 
prístupnú digitálnu spoločnosť a 
hospodárstvo, najmä pomáhaním pri 
digitalizácii súkromného sektora, škôl a 
verejnej správy vrátane súdnictva, pričom 
sa zohľadnia ciele digitálnej agendy; 
– 20 % na politiky pre nástroj Next 
Generation EU, najmä v oblasti 
vzdelávania, politík zameraných na deti a 
nezamestnanosť mladých ľudí vrátane 
odborného vzdelávania; s prihliadnutím 
na ciele programu v oblasti zručností pre 
Európu, systému záruky pre mladých ľudí 
a záruky pre deti. 
2. Ak plán podpory obnovy a 
odolnosti nespĺňa uvedené horizontálne 
požiadavky, nebude sa považovať za 
oprávnený na financovanie. Dotknutý 
členský štát môže požiadať o technickú 
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podporu v rámci Nástroja technickej 
podpory, ktorá mu umožní lepšiu prípravu 
návrhu v nasledujúcich cykloch. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 687
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sumou vo výške 334 950 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode ii) nariadenia [EURI] v bežných 
cenách, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 
a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na 
nenávratnú pomoc.

a) sumou vo výške 200 000 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode ii) nariadenia [EURI] v bežných 
cenách, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 
a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na 
nenávratnú pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sumou vo výške 334 950 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode ii) nariadenia [EURI] v bežných 
cenách, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 
a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na 
nenávratnú pomoc.

a) sumou vo výške 337 968 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode ii) nariadenia [EURI] v bežných 
cenách, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 
a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na 
nenávratnú pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 689
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sumou vo výške 334 950 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode ii) nariadenia [EURI] v bežných 
cenách, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 
a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na 
nenávratnú pomoc.

a) sumou vo výške 312 500 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode ii) nariadenia [EURI] v cenách z roku 
2018, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 
a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na 
nenávratnú pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 690
Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sumou vo výške 334 950 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode ii) nariadenia [EURI] v bežných 
cenách, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 
a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na 
nenávratnú pomoc.

a) sumou vo výške 0 EUR uvedenou 
v článku 3 ods. 2 písm. a) bode ii) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 4 a 8 
nariadenia [EURI] k dispozícii na 
nenávratnú pomoc.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 691
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sumou vo výške 267 955 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na úverovú podporu 
členských štátov podľa článkov 12 a 13.

b) sumou vo výške 267 955 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na nerevolvingovú 
úverovú podporu členských štátov podľa 
článkov 12 a 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 692
Engin Eroglu
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sumou vo výške 267 955 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na úverovú podporu 
členských štátov podľa článkov 12 a 13.

b) sumou vo výške 100 000 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na úverovú podporu 
členských štátov podľa článkov 12 a 13.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 693
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sumou vo výške 267 955 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na úverovú podporu 
členských štátov podľa článkov 12 a 13.

b) sumou vo výške 120 000 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na úverovú podporu 
členských štátov podľa článkov 12 a 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 694
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sumou vo výške 267 955 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na úverovú podporu 
členských štátov podľa článkov 12 a 13.

b) sumou vo výške 385 856 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na úverovú podporu 
členských štátov podľa článkov 12 a 13.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 695
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) sumou vo výške 267 955 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách, ktorá 
je s výhradou článku 4 ods. 5 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na úverovú podporu 
členských štátov podľa článkov 12 a 13.

b) sumou vo výške 360 000 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v cenách z roku 2018, 
ktorá je s výhradou článku 4 ods. 5 
nariadenia [EURI] k dispozícii na úverovú 
podporu členských štátov podľa článkov 
12 a 13.

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) až do 10 % sumy uvedenej 
v článku 5 ods. 1 písm. a) a článku 5 ods. 
1 písm. b) sa pridelí na financovanie 
projektov spoločného európskeho záujmu 
uvedených v článku 5a. Sumy na 
financovanie projektov spoločného 
európskeho záujmu sa alokujú z podielov 
členských štátov, v ktorých sa majú 
projekty realizovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 697
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zo súm uvedených v odseku 1 2. Zo súm uvedených v odseku 1 
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písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
zapojením zainteresovaných strán, 
s informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií. 
Členské štáty môžu požiadať aj 
o technickú podporu v súlade s 
nariadením XX/YYYY [Nástroj technickej 
podpory].

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami, podporovaním zapojenia 
miestnych a regionálnych orgánov, 
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pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

sociálnych partnerov, organizácií 
občianskej spoločnosti a iných 
príslušných zainteresovaných strán 
vrátane inštitucionálnej komunikácie 
o politických prioritách Únie, pokiaľ 
súvisia s cieľmi tohto nariadenia, výdavky 
spojené s IT sieťami zameranými na 
spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 699
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia a 
členské štáty alebo sprostredkovateľskí 
riadiaci správcovia vynakladajú na 
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náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

riadenie jednotlivých nástrojov. Výdavky 
môžu pokrývať aj náklady na iné podporné 
činnosti, ako je kontrola kvality 
a monitorovanie projektov na mieste, 
a náklady na partnerské poradenstvo 
a expertov na hodnotenie a implementáciu 
reforiem a investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 700
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií. 
Cestovné náklady budú vylúčené.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby sa ciele zelenej dohody brali vážne, a vzhľadom na požiadavky týkajúce sa 
obmedzenia kontaktu medzi ľuďmi by sa malo cestovanie vylúčiť z krytých výdavkov.
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Pozmeňujúci návrh 701
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem posilňujúcich 
rast a udržateľných investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
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s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich 
cieľov, najmä so štúdiami, stretnutiami 
expertov, informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
mechanizmu a plnenie jeho cieľov, najmä 
so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie mechanizmu. 
Výdavky môžu pokrývať aj náklady na iné 
podporné činnosti, ako je kontrola kvality 
a monitorovanie projektov na mieste, 
a náklady na partnerské poradenstvo 
a expertov na hodnotenie a implementáciu 
reforiem a investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 703
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia v návrhu rozpočtu EÚ na 
rok 2025 posúdi očakávanú sumu 
nepoužitých viazaných rozpočtových 
prostriedkov a rozpočtových prostriedkov, 
ktorých viazanosť bola zrušená a ktoré sú 
k dispozícii na nenávratnú podporu 
uvedenú v odseku 1 písm. b) tohto článku.
Očakávaná suma nepoužitých viazaných 
rozpočtových prostriedkov a rozpočtových 
prostriedkov, ktorých viazanosť bola 
zrušená a ktoré sú k dispozícii na 
nenávratnú podporu uvedenú v odseku 1 
písm. b) tohto článku, sa zahrnie do 
rozpočtu EÚ ako vonkajšie pripísané 
príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 
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nariadenia o rozpočtových pravidlách v 
návrhu rozpočtu EÚ na rok 2025.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia v návrhu rozpočtu EÚ na 
rok 2025 posúdi očakávanú sumu 
nepoužitých viazaných rozpočtových 
prostriedkov a rozpočtových prostriedkov, 
ktorých viazanosť bola zrušená a ktoré sú 
k dispozícii na nenávratnú podporu 
uvedenú v odseku 1 písm. b) tohto článku.
Očakávaná suma nepoužitých viazaných 
rozpočtových prostriedkov a rozpočtových 
prostriedkov, ktorých viazanosť bola 
zrušená a ktoré sú k dispozícii na 
nenávratnú podporu uvedenú v odseku 1 
písm. b) tohto článku, sa zahrnie do 
rozpočtu EÚ ako vonkajšie pripísané 
príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách v 
návrhu rozpočtu EÚ na rok 2025.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 705
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na účely tohto nariadenia sa 
maximálna miera intenzity pomoci v 
prípade investícií mikropodnikov, malých, 
stredných a iných podnikov, ako sa 
uvádza v nariadení Komisie (EÚ) 
651/2014 a v nariadení Komisie (EÚ) 
702/2014, môže zvýšiť o 25 % za 
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predpokladu, že maximálna výška 
kombinovanej pomoci nepresiahne 90 % 
oprávnených nákladov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Projekty spoločného európskeho záujmu

Suma uvedená v článku 5 ods. 1 písm. ba) 
sa použije na financovanie projektov 
spoločného európskeho záujmu 
s európskym pokrytím a s veľkým 
príspevkom k zelenej a digitálnej 
transformácii a k obnove po kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19. 
Projekty spoločného európskeho záujmu 
iniciuje Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov, v ktorých sa určia 
zúčastnené členské štáty, sumy, čiastkové 
ciele a cieľové hodnoty, priority/typy 
projektov. Medzi projekty spoločného 
európskeho záujmu patria projekty 
v týchto oblastiach:
– udržateľný cestovný ruch,
– letecký priemysel,
– splavnosť vnútrozemských vodných 
ciest,
– Európsky systém riadenia železničnej 
dopravy v európskych koridoroch 
nákladnej dopravy,
– energetické cezhraničné prepojenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 707
Markus Ferber
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Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Nepoužité finančné prostriedky

V prípade nepoužitých finančných 
prostriedkov z tohto mechanizmu sa 
nesmie zmeniť ich účel ani sa tieto 
prostriedky nesmú presunúť do iných 
rozpočtových riadkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 708
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Zdroje z programov so zdieľaným 

riadením
Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 709
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
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Zdroje z programov so zdieľaným 
riadením

Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 710
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Zdroje z programov so zdieľaným 

riadením
Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 711
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje z programov so zdieľaným 
riadením

Presun zdrojov medzi Mechanizmom na 
podporu obnovy a odolnosti a inými 
programami EÚ
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 712
Costas Mavrides, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 713
Monika Hohlmeier

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu, a pokiaľ ide o 
správne finančné riadenie, vzťahujú sa 
na ne rovnaké požiadavky ako na pôvodné 
finančné prostriedky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 714
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia, s 
maximálnym limitom 10 % z rozpočtu 
daného členského štátu. Komisia tieto 
zdroje implementuje priamo v súlade 
s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. Tieto zdroje sa 
použijú v prospech dotknutého členského 
štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 715
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia (s 
výnimkou Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka a Európskeho sociálneho fondu 
plus). Komisia tieto zdroje implementuje 
priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Tieto zdroje sa použijú 
v prospech dotknutého členského štátu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nepoužité sumy v rámci mechanizmu sa 
presunú do rozpočtovej rezervy, ktorá sa 
môže použiť na posilnenie programov EÚ 
v rámci priameho riadenia v oblastiach 
výskumu a inovácií (Horizont Európa), 
vzdelávania (Erasmus+), infraštruktúry 
(Nástroj na prepájanie Európy), 
digitalizácie (Digitálna Európa) a 
riadenia hraníc (Fond pre integrované 
riadenie hraníc).
Rozpočtová rezerva sa uvoľní čiastočne 
alebo v plnom rozsahu až po tom, ako 
Komisia dospeje k záveru, že programami 
uvedenými v pododseku 1 nemožno 
dosiahnuť ciele stanovené v príslušných 
právnych predpisoch bez zvýšenia 
financovania.
Rozpočtová rezerva a následné presuny 
finančných prostriedkov sú v súlade s 
pravidlami stanovenými v nariadení o 
rozpočtových pravidlách a podliehajú 
schváleniu Parlamentom a Radou.
Suma, ktorá bude k 31. decembru 2027 
stále v rozpočtovej rezerve, sa v plnej 
výške použije na splatenie finančných 
prostriedkov, ktoré Komisia čerpá na 
účely financovania nástroja.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu navrhnúť, aby sa časť 
prostriedkov z ich plánu podpory obnovy a 
odolnosti alokovala na Nástroj technickej 
podpory a na programy v rámci 
zdieľaného riadenia. Alokovaná suma 
prispieva k dosiahnutiu cieľov tohto 
nariadenia v súlade s článkom 4. 
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Alokovaná suma sa použije v súlade s 
pravidlami fondov, do ktorých sú zdroje 
prevedené, v prospech dotknutého 
členského štátu. V prípade prevedenej 
sumy sa nevyžaduje spolufinancovanie. 
Komisia použije tieto zdroje v súlade 
s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. 
V žiadostiach podľa odseku 2 týkajúcich 
sa programov so zdieľaným riadením sa 
stanoví celková suma prevedená za každý 
rok podľa fondu a kategórie regiónov, v 
prípade potreby musí byť plne 
odôvodnená a musí k nej byť priložený 
revidovaný program alebo programy, z 
ktorých sa zdroje prevádzajú. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem finančného krytia stanoveného v 
článku 6 ods. 1 môžu členské štáty 
navrhnúť, aby sa časť prostriedkov z ich 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
alokovala na Nástroj technickej podpory. 
Alokovaná suma prispieva k dosiahnutiu 
reforiem a investícií v oblastiach 
európskej politiky uvedených v článku 3, 
najmä tých, ktoré súvisia s 
inštitucionálnou odolnosťou. Alokovaná 
suma prispieva takisto k zvýšeniu 
technickej podpory na prípravu, 
vykonávanie, revíziu a zlepšenie ich 
plánov podpory obnovy a odolnosti. 
Alokovaná suma sa použije v súlade s 
pravidlami fondov, do ktorých sú zdroje 
prevedené, v prospech dotknutého 
členského štátu. Komisia použije tieto 
zdroje v súlade s článkom 62 ods. 1 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
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pravidlách.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 719
Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2) Finančné prostriedky vyplatené v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, ktoré členské štáty použili 
nesprávne, sa musia vrátiť. Tieto 
finančné prostriedky sa majú použiť na 
kompenzáciu škrtov vo VFR alebo 
v nadchádzajúcich rozpočtoch v 
oblastiach výskumu, energetickej 
transformácie, dopravných sietí a 
vzdelávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 720
Esther de Lange, Markus Pieper

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Platba finančných prostriedkov a výška 
úveru sa majú striktne viazať na 
dohodnuté ciele a projekty, na ktoré sa 
nevzťahuje pravidlo N+.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu navrhnúť, aby sa časť 
prostriedkov z ich plánu podpory obnovy a 
odolnosti alokovala na zložku v 
zodpovednosti členských štátov v rámci 
Programu InvestEU na podporu opatrení 
súvisiacich s platobnou schopnosťou 
spoločností usadených v členskom štáte a 
pôsobiacich v Únii. Alokovaná suma sa 
použije v súlade s pravidlami Programu 
InvestEU a v prospech dotknutého 
členského štátu. Komisia použije tieto 
zdroje v súlade s článkom 62 ods. 1 
písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Používanie mechanizmu prostredníctvom 
Programu InvestEU alebo v kombinácii 

s ním
1. V súlade s požiadavkami stanovenými v 
tomto článku môžu členské štáty v pláne 
podpory obnovy a odolnosti dobrovoľne 
vyčleniť sumu, ktorá sa má poskytnúť 
prostredníctvom Programu InvestEU. 
Suma, ktorá sa má poskytnúť 
prostredníctvom Programu InvestEU, sa 
môže použiť na podporu platobnej 
schopnosti spoločností usadených v 
dotknutých členských štátoch. Plán 
podpory obnovy a odolnosti musí 
obsahovať odôvodnenie použitia 
rozpočtových záruk v rámci Programu 
InvestEU.
V rámci vyčlenených súm uvedených 
v prvom pododseku môžu členské štáty 
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prideliť časť zdrojov stanovených 
v článku 5 ods. 2 na prispenie do 
Programu InvestEU na zodpovedajúcu 
pomoc z Programu InvestEU pre činnosti 
stanovené v dohode o príspevku uvedenej 
v článku [9] [nariadenia o Programe 
InvestEU].
2. Pokiaľ ide o žiadosti o zmenu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
uvedené v článku 18, môžu sa určiť len 
zdroje z budúcich rokov.
3. Suma uvedená v odseku 1 prvom 
pododseku sa použije na tvorbu rezerv 
časti záruky EÚ v rámci zložky členského 
štátu.
4. Ak do [31. decembra 2021] nebola 
uzatvorená dohoda o príspevku podľa 
článku [9] [nariadenia o Programe 
InvestEU] týkajúca sa sumy uvedenej 
v odseku 1, členský štát v súlade 
s článkom 18 predloží žiadosť o zmenu 
plánu podpory obnovy a odolnosti na 
použitie zodpovedajúcej sumy. Dohoda 
o príspevku na sumu uvedenú v odseku 1 
pridelenú v žiadosti o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti sa uzatvorí 
súčasne s prijatím rozhodnutia, ktorým sa 
mení plán.
5. Ak sa dohoda o záruke podľa článku 
[9] [nariadenia o Programe InvestEU] 
neuzavrela do [9] mesiacov od schválenia 
dohody o príspevku, príslušné sumy sa 
prevedú späť do mechanizmu a členský 
štát predloží príslušnú žiadosť o zmenu 
plánu obnovy a odolnosti.
6. Ak dohoda o záruke podľa článku 
[9] [nariadenia o Programe InvestEU] 
nebola plne implementovaná do [štyroch 
rokov] odo dňa jej podpísania, členský štát 
môže požiadať, aby sa so sumami, ktoré 
sú v dohode o záruke viazané, ale 
nevzťahujú sa na príslušné úvery ani iné 
nástroje na zdieľanie rizika, zaobchádzalo 
v súlade s odsekom 5.
7. Zdroje vytvorené zo súm, ktorými 
sa prispelo do Programu InvestEU a ktoré 
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boli poskytnuté prostredníctvom 
rozpočtových záruk, alebo zdroje, ktoré sú 
pripísateľné týmto sumám, sa sprístupnia 
členským štátom a použijú sa na splatné 
formy podpory v súlade s plánom podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 723
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Petri Sarvamaa

Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Platobné rozpočtové prostriedky fondov a 
výška úveru sa striktne viažu na 
dohodnuté ciele a projekty bez uplatnenia 
pravidiel N+.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti implementuje Komisia v rámci 
priameho riadenia v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách.

Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti implementuje Komisia v rámci 
priameho riadenia v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách. Európsky dvor 
audítorov podľa článku 287 ods. 1 ZFEÚ 
preskúmava účty všetkých príjmov a 
výdavkov Únie vrátane príjmov a 
výdavkov vyplývajúcich z tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 725
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Financovanie mechanizmu ako súčasti 
nástroja Next Generation EU sprevádza 
jasný a dôveryhodný plán splácania bez 
použitia VFR.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 726
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účel udržateľného financovania 
mechanizmu sa Komisia a Rada zaviažu 
zaviesť jasný a záväzný harmonogram pre 
súbor nových vlastných zdrojov, ktoré sa 
vložia do rozpočtu Únie v priebehu 
budúceho viacročného finančného rámca. 
Výška nových vlastných zdrojov je 
dostatočná na pokrytie aspoň istiny a 
úrokových nákladov súvisiacich s 
požičiavaním finančných prostriedkov v 
rámci nástroja Next Generation EU.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zavedie účinné a primerané 
opatrenia na boj proti podvodom, pričom 
zohľadní zistené riziká.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 728
Monika Hohlmeier

Návrh nariadenia
Článok 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 7a
Efektívne a účinné kontroly a audit
1. Komisia, OLAF, Európska prokuratúra 
a Dvor audítorov sú výslovne oprávnení 
vykonávať svoje právomoci stanovené v 
článku 129 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.
2. Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) môže vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s 
ustanoveniami a postupmi stanovenými v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadení 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 s cieľom 
zistiť, či v súvislosti s podporou v rámci 
mechanizmu došlo k podvodu, korupcii 
alebo akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné 
záujmy Únie.
3. Komisia zavedie účinné a 
primerané opatrenia na boj proti 
podvodom, pričom zohľadní zistené 
riziká. Komisia na tento účel vyvinie alebo 
upraví existujúce systémy IT s cieľom 
vytvoriť digitálny systém podávania správ 
o výkonnosti, ktorý umožní monitorovanie 
nezrovnalostí a podvodov, ich 
odhaľovanie a podávanie správ o nich.
4. Orgány členských štátov zapojené 
do implementácie podpory v rámci 
mechanizmu vedú záznamy o 
hospodárskych subjektoch a ich 
konečných užívateľoch výhod, ak sú 
takýmito užívateľmi fyzické osoby 
zapojené do implementácie finančných 
prostriedkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 729
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti dopĺňa podporu 
poskytovanú v rámci iných fondov 
a programov Únie. Reformné a investičné 
projekty môžu získať podporu z iných 
programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že takáto podpora nepokrýva 
rovnaké náklady.

Podpora v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti môže dopĺňať podporu 
poskytovanú v rámci iných fondov 
a programov Únie. Reformné a investičné 
projekty môžu získať podporu z iných 
programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že takáto podpora nepokrýva 
rovnaké náklady.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie financovania a investičné 
operácie musia spĺňať oba aspekty 
doplnkovosti, ako sa uvádza v článku 209 
ods. 2 písm. b) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 731
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
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záležitostí
1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).
2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 732
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí
1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).
2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 733
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí
1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).
2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 734
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí
1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).
2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
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v deň po zrušení pozastavenia.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 735
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí
1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).
2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
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plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 736
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí
1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).
2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
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nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí

Opatrenia spájajúce mechanizmus s 
riadnou správou hospodárskych záležitostí 
a s cieľmi Únie v oblasti klímy, životného 
prostredia a s jej sociálnymi cieľmi

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 

vypúšťa sa
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a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.

1. Financovanie v rámci 
mechanizmu sa neposkytuje v týchto 
prípadoch:

a) ak Rada v súlade s článkom 126 
ods. 6 zmluvy rozhodla, že v prijímajúcom 
členskom štáte sa vyskytuje nadmerný 
deficit verejných financií, a ak sa v súlade 
s článkom 126 ods. 8 zmluvy zistilo, že 
dotknutý členský štát neprijal nijaké 
účinné opatrenie v reakcii na odporúčanie 
Rady prijaté podľa článku 126 ods. 7 
zmluvy;
b) keď Rada prijme dve následné 
odporúčania v tom istom postupe pri 
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nadmernej nerovnováhe v súlade s 
článkom 8 ods. 3 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 z 
dôvodu, že členský štát predložil 
nedostatočný plán nápravných opatrení;
c) keď Rada prijme dve následné 
rozhodnutia v tom istom postupe pri 
nadmernej nerovnováhe v súlade s 
článkom 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 
1176/2011 o nedodržaní súladu zo strany 
členského štátu na základe toho, že 
nevykonal odporúčané nápravné 
opatrenia;
d) keď Komisia dospeje k záveru, že 
členský štát neprijal opatrenia uvedené v 
nariadení Rady (ES) č. 332/2002, a v 
dôsledku toho rozhodne nepovoliť 
vyplatenie finančnej pomoci udelenej 
uvedenému členskému štátu;
e) keď Rada rozhodne, že členský 
štát nedodržiava program 
makroekonomických úprav uvedený v 
článku 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 
alebo opatrenia požadované na základe 
rozhodnutia Rady prijatého v súlade s 
článkom 136 ods. 1 ZFEÚ.
Ak sa členský štát nachádza v jednej alebo 
vo viacerých z uvedených situácií, 
Komisia môže rozhodnúť o pozastavení 
buď celkovej výšky, alebo časti záväzkov a 
platieb v rámci mechanizmu dotknutému 
členskému štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 740
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Engin Eroglu

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 

1. Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaných aktov rozhodnutie 
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z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.

o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti v týchto prípadoch:

a) keď Rada v súlade s článkom 126 
ods. 8 alebo článkom 126 ods. 11 ZFEÚ 
rozhodne, že členský štát neprijal účinné 
opatrenie na nápravu svojho nadmerného 
deficitu;
b) keď Rada prijme dve následné 
odporúčania v tom istom postupe pri 
nadmernej nerovnováhe v súlade s 
článkom 8 ods. 3 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1176/2011 z 
dôvodu, že členský štát predložil 
nedostatočný plán nápravných opatrení;
c) keď Rada prijme dve následné 
rozhodnutia v tom istom postupe pri 
nadmernej nerovnováhe v súlade s 
článkom 10 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 
1176/2011 o nedodržaní súladu zo strany 
členského štátu na základe toho, že 
nevykonal odporúčané nápravné 
opatrenia;
d) keď Komisia dospeje k záveru, že 
členský štát neprijal opatrenia uvedené v 
nariadení Rady (ES) č. 332/2002, a v 
dôsledku toho rozhodne nepovoliť 
vyplatenie finančnej pomoci udelenej 
uvedenému členskému štátu; e) keď Rada 
rozhodne, že členský štát nedodržiava 
program makroekonomických úprav 
uvedený v článku 7 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 472/2013 alebo opatrenia požadované 
na základe rozhodnutia Rady prijatého v 
súlade s článkom 136 ods. 1 ZFEÚ. (...)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 741
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho rozhodnutia rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], nadobúda 
účinnosť s okamžitou platnosťou 
automatické pozastavenie plynutia lehoty 
na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 
17 ods. 1 a 2 a automatické pozastavenie 
platieb v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 743
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie o pozastavení platieb uvedené 
v odseku 1 sa uplatňuje na žiadosti o platbu 
predložené po dátume rozhodnutia 
o pozastavení platieb.

Rozhodnutie o pozastavení platieb uvedené 
v odseku 1 sa uplatňuje na žiadosti o platbu 
predložené po dátume rozhodnutia 
o pozastavení platieb. Rozhodnutie o 
vymáhaní platieb sa uplatňuje na platby, 
ktoré už boli uhradené v rámci 
mechanizmu a prijaté dotknutým 
členským štátom.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.

Pozastavenie platieb uvedené v odseku 1 
sa uplatňuje na žiadosti o platbu 
predložené po dátume pozastavenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) Prijímajúce podniky by nemali byť 
registrované v daňových rajoch 
uvedených v zozname Rady EÚ 
obsahujúcom nespolupracujúce 
jurisdikcie, a ak tam sú registrované, 
môžu zostať prijímajúcim podnikom len 
vtedy, ak sa zaviažu prijať opatrenia, na 
základe ktorých budú odstránené z tohto 
zoznamu v stanovenej lehote šiestich 
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mesiacov.
Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa neuplatňuje, 
pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu v súlade s 
článkom 5 ods. 1 a článkom 9 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1466/97 a pokiaľ 
pretrvávajú závažné hospodárske a 
sociálne dôsledky pandémie COVID-19.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.

2. Komisia zruší pozastavenie 
záväzkov v týchto prípadoch:

a) postup pri nadmernom deficite sa 
pozastavil v súlade s článkom 9 
nariadenia Rady (ES) č. 1467/9743 alebo 
Rada v súlade s článkom 126 ods. 12 
ZFEÚ rozhodla o zrušení rozhodnutia o 
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výskyte nadmerného deficitu;
b) Rada schválila plán nápravných 
opatrení predložený dotknutým členským 
štátom v súlade s článkom 8 ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. 1176/2011, alebo sa 
postup pri nadmernej nerovnováhe 
pozastavil v súlade s článkom 10 ods. 5 
uvedeného nariadenia, alebo Rada 
ukončila postup pri nadmernej 
nerovnováhe v súlade s článkom 11 
uvedeného nariadenia;
c) Komisia dospela k záveru, že 
členský štát prijal príslušné opatrenia 
uvedené v nariadení (ES) č. 332/2002;
d) Komisia dospela k záveru, že 
dotknutý členský štát prijal príslušné 
opatrenia na vykonanie programu úprav 
uvedeného v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 
472/2013 alebo opatrenia, ktoré sa 
požadujú na základe rozhodnutia Rady v 
súlade s článkom 136 ods. 1 ZFEÚ.

Po zrušení pozastavenia záväzkov Komisia 
tieto pozastavené záväzky znova zaradí do 
rozpočtu v súlade s článkom [8] 
nariadenia Rady (EÚ, Euratom) [[…] 
(nariadenie o viacročnom finančnom 
rámci)].

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.

2. Ak Rada rozhodne, že dotknutý 
členský štát prijal potrebné nápravné 
opatrenia, Komisia bezodkladne rozhodne 
o zrušení pozastavenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 749
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o [...], prijme Rada na návrh Komisie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o [...], prijme Rada na návrh Komisie 
prostredníctvom vykonávacieho 
rozhodnutia rozhodnutie o zrušení 
pozastavenia plynutia lehoty alebo platieb 
uvedeného v predchádzajúcom odseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 750
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o [...], prijme Rada na návrh Komisie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o [...], prijme Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie o zrušení 
pozastavenia plynutia lehoty alebo platieb 
uvedeného v predchádzajúcom odseku.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rada prijme rozhodnutia uvedené v 
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odsekoch 1 a 2 kvalifikovanou väčšinou 
na návrh Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 752
Csaba Molnár, Marek Belka, Marc Angel

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak sa v rámci európskeho 
semestra, a najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, identifikujú výzvy, 
ktoré si vyžadujú naliehavé reformy, ale 
príslušný členský štát nevyužíva pridelené 
finančné prostriedky dostatočne, alebo sa 
Komisia rozhodla pozastaviť takéto 
financovanie z dôvodu neuspokojivej 
realizácie plánov podpory obnovy a 
odolnosti alebo v prípade nedostatkov v 
oblasti právneho štátu, opatrenia na 
regionálnej a miestnej úrovni vrátane 
iniciatív občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k riešeniu týchto výziev, 
naďalej využívajú výhody mechanizmu a 
finančné prostriedky sú k dispozícii 
regionálnym a miestnym orgánom a iným 
zainteresovaným stranám vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade závažného neplnenia 
cieľov EÚ v oblasti klímy a životného 
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prostredia, najmä pokiaľ ide 
o dosiahnutie aktualizovaných cieľov 
Únie v oblasti klímy do roku 2030 a cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050, ako 
aj nesúladu s Európskym pilierom 
sociálnych práv Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaného aktu v 
súlade s článkom 25a rozhodnutie o 
pozastavení všetkých platieb v rámci 
mechanizmu alebo ich časti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Externý audit aktivít 
uskutočňovaných v súlade s týmto 
nariadením vykonáva Európsky dvor 
audítorov v súlade s článkom 287 ZFEÚ. 
Komisia, prijímajúce členské štáty a každá 
osoba alebo subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, zabezpečia, 
aby mal Dvor audítorov úplný prístup ku 
všetkým informáciám, ktoré považuje za 
potrebné na vykonanie svojho auditu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 755
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade závažného neplnenia 
cieľov EÚ v oblasti klímy a životného 
prostredia, najmä pokiaľ ide 
o dosiahnutie aktualizovaných cieľov 
Únie v oblasti klímy do roku 2030 a cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050, 
Komisia prijme opatrenia na pozastavenie 
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všetkých platieb v rámci mechanizmu 
alebo ich časti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 756
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V prípade zvrátenia reforiem, ktoré 
boli súčasťou národného plánu podpory 
obnovy a odolnosti, členský štát vráti 
Komisii finančné príspevky, ktoré mu boli 
vyplatené podľa článku 15 v súvislosti s 
reformným záväzkom.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 9 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Komisia informuje Európsky 
parlament o vykonávaní tohto článku. 
Predovšetkým Komisia bezodkladne 
informuje Európsky parlament v prípade, 
keď niektorý členský štát spĺňa niektorú z 
podmienok stanovených v odseku 1, a 
poskytne mu údaje o platbách, ktoré by 
mohli byť predmetom pozastavenia 
záväzkov alebo platieb.
Európsky parlament môže pozvať 
Komisiu na štruktúrovaný dialóg o 
uplatňovaní odseku 1, najmä s ohľadom 
na prenos informácií uvedených v prvom 
pododseku.
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Komisia nenavrhne vykonávací akt 
uvedený v odseku 1, kým sa štruktúrovaný 
dialóg uvedený v druhom pododseku 
nepovažuje v oficiálnom oznámení 
Parlamentu za ukončený.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 758
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Opatrenia spájajúce mechanizmus s 
ochranou rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu
1. Mechanizmus je k dispozícii len 
tým členským štátom, ktoré sa zaviazali 
dodržiavať zásadu právneho štátu a 
základné hodnoty Únie. Členské štáty 
pred prijatím akejkoľvek platby v rámci 
mechanizmu podpíšu záväzok dodržiavať 
zásadu právneho štátu (Rule of Law 
Pledge). Ide o politický záväzok chrániť a 
dodržiavať zásadu právneho štátu a 
základné hodnoty Únie. Komisia prijme 
tento záväzok dodržiavať zásadu 
právneho štátu (Rule of Law Pledge) 
prostredníctvom delegovaného aktu.
2. Komisia je splnomocnená 
iniciovať pozastavenie viazaných alebo 
platobných rozpočtových prostriedkov 
poskytovaných členským štátom v rámci 
mechanizmu, ak sa u nich zistia 
všeobecné nedostatky v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu, ktoré 
ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať 
zásady správneho finančného riadenia 
alebo ochranu finančných záujmov Únie.
3. Za všeobecné nedostatky v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu sa 
považujú najmä tieto prípady, ak 
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ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať 
zásady správneho finančného riadenia 
alebo ochranu finančných záujmov Únie:
a) ohrozovanie nezávislosti súdnictva 
vrátane stanovenia akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa schopnosti 
nezávisle vykonávať funkcie justičného 
orgánu externým zasahovaním do 
zabezpečovania nezávislosti, 
obmedzovaním rozhodovania podľa 
externého poriadku, svojvoľným 
revidovaním pravidiel týkajúcich sa 
menovania justičného personálu alebo 
podmienok poskytovania ich služieb alebo 
ovplyvňovaním justičných pracovníkov 
akýmkoľvek spôsobom ohrozujúcim ich 
nestrannosť alebo zasahovaním do 
nezávislosti právneho zastupovania;
b) nezabránenie svojvoľnému alebo 
nezákonnému rozhodovaniu orgánov 
verejnej moci vrátane orgánov 
presadzovania práva, jeho nenapravenie 
a nepotrestanie, neposkytnutie finančných 
a ľudských zdrojov s vplyvom na ich 
riadne fungovanie alebo nezabezpečenie 
absencie konfliktov záujmov;
c) obmedzovanie dostupnosti a 
účinnosti právnych prostriedkov nápravy, 
a to aj reštriktívnymi procesnými 
pravidlami, nedostatočné vykonávanie 
rozsudkov alebo obmedzovanie účinného 
vyšetrovania, stíhania alebo trestania 
porušení zákona;
d) ohrozovanie administratívnej 
schopnosti členského štátu dodržiavať 
povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii 
vrátane schopnosti účinne vykonávať 
pravidlá, normy a politiky, ktoré tvoria 
súbor právnych predpisov Únie;
e) opatrenia, ktoré oslabujú ochranu 
dôvernej komunikácie medzi advokátom a 
klientom.
4. Za výskyt všeobecného nedostatku 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členskom štáte možno považovať 
aj situáciu, keď je alebo by mohlo byť 
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ovplyvnené jedno alebo viaceré 
z uvedeného, najmä:
a) riadne fungovanie orgánov 
uvedeného členského štátu, ktoré 
implementujú mechanizmus, najmä 
v kontexte postupov verejného 
obstarávania alebo udeľovania grantov;
b) riadne fungovanie trhového 
hospodárstva, a tým rešpektovanie 
hospodárskej súťaže a trhových síl v Únii, 
ako aj účinné vykonávanie záväzkov 
vyplývajúcich z členstva vrátane 
dodržiavania cieľa politickej, 
hospodárskej a menovej únie;
c) riadne fungovanie orgánov 
vykonávajúcich finančnú kontrolu, 
monitorovanie a interné a externé audity 
a riadne fungovanie účinných a 
transparentných systémov finančného 
riadenia a zodpovednosti;
d) riadne fungovanie vyšetrovacích 
zložiek a prokuratúry vo vzťahu 
k stíhaniu podvodov vrátane daňových 
podvodov, korupcie alebo iných porušení 
právnych predpisov Únie v súvislosti 
s implementovaním mechanizmu;
e) účinné súdne preskúmanie 
konania alebo opomenutia orgánov 
uvedených v písmenách a), c) a d) 
nezávislými súdmi;
f) predchádzanie a trestanie 
podvodov vrátane daňových podvodov, 
korupcie alebo iných porušení právnych 
predpisov Únie v súvislosti 
s implementovaním mechanizmu 
a ukladanie účinných a odrádzajúcich 
sankcií príjemcom prostriedkov 
vnútroštátnymi súdmi alebo správnymi 
orgánmi;
g) spätné získanie neoprávnene 
vyplatených prostriedkov;
h) predchádzanie a trestanie 
daňových únikov a daňovej súťaže 
a riadne fungovanie orgánov 
prispievajúcich k administratívnej 
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spolupráci v daňových záležitostiach;
i) účinná a včasná spolupráca 
s Európskym úradom pre boj proti 
podvodom a – v prípade účasti dotknutého 
členského štátu – s Európskou 
prokuratúrou pri ich vyšetrovaniach alebo 
stíhaniach podľa príslušných právnych 
aktov a v súlade so zásadou lojálnej 
spolupráce;
j) riadne implementovanie 
mechanizmu v dôsledku systémového 
porušenia základných práv.
5. Ak sú splnené podmienky odseku 
4, možno prijať jedno alebo viaceré 
z týchto opatrení:
1) zákaz uzatvárať nové právne záväzky;
2) pozastavenie záväzkov;
3) zníženie záväzkov, a to aj 
prostredníctvom finančných opráv;
4) zníženie predbežného financovania;
5) prerušenie platobných termínov;
6) pozastavenie platieb.
Pokiaľ sa v rozhodnutí o prijatí opatrení 
nestanovuje inak, uloženie primeraných 
opatrení nemá vplyv na povinnosť 
členských štátov vyplácať platby 
konečným príjemcom alebo prijímateľom.
Prijaté opatrenia musia byť primerané 
povahe, závažnosti, trvaniu a rozsahu 
všeobecného nedostatku v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu. 
Uvedené opatrenia sa musia v čo 
najväčšom rozsahu zameriavať na 
opatrenia Únie, ktoré sú alebo by 
potenciálne mohli byť ovplyvnené 
uvedeným nedostatkom.
Komisia poskytuje informácie a 
usmernenia v prospech konečných 
príjemcov alebo prijímateľov, pokiaľ ide o 
povinnosti členských štátov, 
prostredníctvom webového sídla alebo 
internetového portálu.
Komisia na tom istom webovom sídle 
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alebo portáli poskytne aj vhodné nástroje 
pre konečných príjemcov alebo 
prijímateľov, aby ju mohli informovať o 
prípadnom porušení týchto povinností, 
ktoré ich podľa ich názoru priamo 
ovplyvňuje. Informácie poskytnuté 
konečnými príjemcami alebo prijímateľmi 
v súlade s týmto odsekom môže Komisia 
zohľadniť len vtedy, ak ich bude 
sprevádzať dôkaz o tom, že príslušný 
konečný príjemca alebo prijímateľ podal 
formálnu sťažnosť príslušnému orgánu.
Na základe informácií, ktoré poskytli 
koneční príjemcovia alebo prijímatelia, 
Komisia zabezpečí, aby sa všetky sumy, 
ktoré dlhujú členské štáty, skutočne 
vyplatili konečným príjemcom alebo 
prijímateľom.
6. Ak Komisia zistí, že existujú 
primerané dôvody domnievať sa, že sú 
splnené podmienky uvedené v odseku 4, 
príslušnému členskému štátu zašle 
písomné oznámenie, v ktorom uvedie 
dôvody svojho zistenia. Komisia 
bezodkladne informuje Európsky 
parlament a Radu o takomto oznámení a 
jeho obsahu.
Pri posudzovaní toho, či sú splnené 
podmienky odseku 4, Komisia zohľadní 
všetky relevantné informácie, rozhodnutia 
Súdneho dvora Európskej únie, uznesenia 
Európskeho parlamentu, správy Dvora 
audítorov a závery a odporúčania 
relevantných medzinárodných organizácií 
a sietí. Komisia zohľadní aj kritériá 
používané v kontexte prístupových 
rokovaní Únie, najmä kapitoly acquis v 
oblasti súdnictva a základných práv, 
spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, 
finančnej kontroly a zdaňovania, ako aj 
usmernenia používané v kontexte 
mechanizmu spolupráce a overovania s 
cieľom sledovať pokrok členského štátu.
Komisii bude pomáhať skupina 
nezávislých expertov, ktorá sa zriadi 
prostredníctvom delegovaného aktu.
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Komisia môže požiadať o akékoľvek 
dodatočné informácie potrebné na jej 
posúdenie, a to pred zistením, ako aj po 
ňom.
Dotknutý členský štát poskytne 
požadované informácie, pričom v lehote, 
ktorú stanovuje Komisia a ktorá nesmie 
byť kratšia ako jeden mesiac ani dlhšia 
ako tri mesiace od oznámenia zistenia, 
môže predložiť pripomienky. Vo svojich 
pripomienkach môže členský štát 
navrhnúť prijatie nápravných opatrení.
Komisia pri rozhodovaní o tom, či prijme 
rozhodnutie o prípadných opatreniach 
uvedených v odseku 5, zohľadní prijaté 
informácie a akékoľvek pripomienky 
dotknutého členského štátu, ako aj 
primeranosť prípadných navrhovaných 
nápravných opatrení. Komisia rozhodne o 
opatreniach nadväzujúcich na informácie 
prijaté v orientačnej lehote jedného 
mesiaca a v každom prípade v primeranej 
časovej lehote od dátumu prijatia týchto 
informácií.
Pri posudzovaní primeranosti opatrení, 
ktoré sa majú uložiť, Komisia náležite 
zohľadní informácie a usmernenia 
uvedené v tomto odseku.
Ak sa Komisia domnieva, že došlo 
k naplneniu podstaty všeobecného 
nedostatku v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu, prijme rozhodnutie o 
opatreniach uvedených v odseku 5 
prostredníctvom vykonávacieho aktu.
Súčasne s prijatím svojho rozhodnutia 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade návrh na presun sumy rovnajúcej 
sa hodnote prijatých opatrení do 
rozpočtovej rezervy.
Odchylne od článku 31 ods. 4 a 6 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
Európsky parlament a Rada prerokujú 
návrh na presun do štyroch týždňov od 
jeho prijatia oboma inštitúciami. Návrh 
na presun sa považuje za schválený, 
pokiaľ ho v lehote štyroch týždňov 
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Európsky parlament, uznášajúci sa 
väčšinou odovzdaných hlasov, alebo 
Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou 
väčšinou, nezmení alebo nezamietne. Ak 
Európsky parlament alebo Rada zmení 
návrh na presun, uplatní sa článok 31 
ods. 8 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.
Rozhodnutie uvedené v ôsmom pododseku 
nadobudne účinnosť, ak Európsky 
parlament ani Rada nezamietnu návrh na 
presun v lehote uvedenej v desiatom 
pododseku.
7. Dotknutý členský štát môže 
kedykoľvek Komisii predložiť formálne 
oznámenie vrátane dôkazov, aby 
preukázal, že všeobecný nedostatok 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu bol napravený alebo prestal 
existovať.
Komisia na žiadosť dotknutého členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy posúdi 
situáciu v dotknutom členskom štáte v 
orientačnej lehote jedného mesiaca a v 
každom prípade v primeranej časovej 
lehote od dátumu prijatia formálneho 
oznámenia. Keď všeobecný nedostatok 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu, na základe ktorého boli prijaté 
náležité opatrenia podľa odseku 5, 
čiastočne alebo úplne prestane existovať, 
Komisia bezodkladne prijme rozhodnutie, 
ktorým sa uvedené opatrenia čiastočne 
alebo úplne rušia. Súčasne s prijatím 
svojho rozhodnutia Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade návrh na 
úplné alebo čiastočné uvoľnenie 
prostriedkov z rozpočtovej rezervy 
uvedenej v odseku 6. Uplatní sa postup 
uvedený v odseku 5.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 759
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst
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Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Opatrenia spájajúce mechanizmus s 
ochranou rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu
1. Mechanizmus je k dispozícii len 
tým členským štátom, ktoré sa zaviazali 
dodržiavať zásadu právneho štátu a 
základné hodnoty Únie. Členské štáty 
pred prijatím akejkoľvek platby v rámci 
mechanizmu podpíšu záväzok dodržiavať 
zásadu právneho štátu (Rule of Law 
Pledge). Ide o politický záväzok chrániť a 
dodržiavať zásadu právneho štátu a 
základné hodnoty Únie. Komisia prijme 
tento záväzok dodržiavať zásadu 
právneho štátu (Rule of Law Pledge) 
prostredníctvom delegovaného aktu.
2. Komisia je splnomocnená 
iniciovať pozastavenie viazaných alebo 
platobných rozpočtových prostriedkov 
poskytovaných členským štátom v rámci 
mechanizmu, ak sa u nich zistia 
všeobecné nedostatky v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu, ktoré 
ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať 
zásady správneho finančného riadenia 
alebo ochranu finančných záujmov Únie.
3. Za všeobecné nedostatky v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu sa 
považujú najmä tieto prípady, ak 
ovplyvňujú alebo by mohli ovplyvňovať 
zásady správneho finančného riadenia 
alebo ochranu finančných záujmov Únie:
a) ohrozovanie nezávislosti súdnictva 
vrátane stanovenia akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa schopnosti 
nezávisle vykonávať funkcie justičného 
orgánu externým zasahovaním do 
zabezpečovania nezávislosti, 
obmedzovaním rozhodovania podľa 
externého poriadku, svojvoľným 
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revidovaním pravidiel týkajúcich sa 
menovania justičného personálu alebo 
podmienok poskytovania ich služieb alebo 
ovplyvňovaním justičných pracovníkov 
akýmkoľvek spôsobom ohrozujúcim ich 
nestrannosť alebo zasahovaním do 
nezávislosti právneho zastupovania;
b) nezabránenie svojvoľnému alebo 
nezákonnému rozhodovaniu orgánov 
verejnej moci vrátane orgánov 
presadzovania práva, jeho nenapravenie 
a nepotrestanie, neposkytnutie finančných 
a ľudských zdrojov s vplyvom na ich 
riadne fungovanie alebo nezabezpečenie 
absencie konfliktov záujmov;
c) obmedzovanie dostupnosti a 
účinnosti právnych prostriedkov nápravy, 
a to aj reštriktívnymi procesnými 
pravidlami, nedostatočné vykonávanie 
rozsudkov alebo obmedzovanie účinného 
vyšetrovania, stíhania alebo trestania 
porušení zákona;
d) ohrozovanie administratívnej 
schopnosti členského štátu dodržiavať 
povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii 
vrátane schopnosti účinne vykonávať 
pravidlá, normy a politiky, ktoré tvoria 
súbor právnych predpisov Únie;
e) opatrenia, ktoré oslabujú ochranu 
dôvernej komunikácie medzi advokátom a 
klientom.
4. Za výskyt všeobecného nedostatku 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členskom štáte možno považovať 
aj situáciu, keď je alebo by mohlo byť 
ovplyvnené jedno alebo viaceré 
z uvedeného, najmä:
a)  riadne fungovanie orgánov 
uvedeného členského štátu, ktoré 
implementujú mechanizmus, najmä 
v kontexte postupov verejného 
obstarávania alebo udeľovania grantov;
b) riadne fungovanie trhového 
hospodárstva, a tým rešpektovanie 
hospodárskej súťaže a trhových síl v Únii, 
ako aj účinné vykonávanie záväzkov 
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vyplývajúcich z členstva vrátane 
dodržiavania cieľa politickej, 
hospodárskej a menovej únie;
c)  riadne fungovanie orgánov 
vykonávajúcich finančnú kontrolu, 
monitorovanie a interné a externé audity 
a riadne fungovanie účinných a 
transparentných systémov finančného 
riadenia a zodpovednosti;
d)  riadne fungovanie vyšetrovacích 
zložiek a prokuratúry vo vzťahu 
k stíhaniu podvodov vrátane daňových 
podvodov, korupcie alebo iných porušení 
právnych predpisov Únie v súvislosti 
s implementovaním mechanizmu;
e) účinné súdne preskúmanie 
konania alebo opomenutia orgánov 
uvedených v písmenách a), c) a d) 
nezávislými súdmi;
f) predchádzanie a trestanie 
podvodov vrátane daňových podvodov, 
korupcie alebo iných porušení právnych 
predpisov Únie v súvislosti 
s implementovaním mechanizmu 
a ukladanie účinných a odrádzajúcich 
sankcií príjemcom prostriedkov 
vnútroštátnymi súdmi alebo správnymi 
orgánmi;
g) spätné získanie neoprávnene 
vyplatených prostriedkov;
h) predchádzanie a trestanie 
daňových únikov a daňovej súťaže 
a riadne fungovanie orgánov 
prispievajúcich k administratívnej 
spolupráci v daňových záležitostiach;
i) účinná a včasná spolupráca 
s Európskym úradom pre boj proti 
podvodom a – v prípade účasti dotknutého 
členského štátu – s Európskou 
prokuratúrou pri ich vyšetrovaniach alebo 
stíhaniach podľa príslušných právnych 
aktov a v súlade so zásadou lojálnej 
spolupráce;
j) riadne implementovanie 
mechanizmu v dôsledku systémového 
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porušenia základných práv.
5. Ak sú splnené podmienky odseku 
4, prijme sa jedno alebo viaceré z týchto 
opatrení:
1) zákaz uzatvárať nové právne záväzky;
2) pozastavenie záväzkov;
3) zníženie záväzkov, a to aj 
prostredníctvom finančných opráv;
4) zníženie predbežného financovania;
5) prerušenie platobných termínov;
6) pozastavenie platieb.
Pokiaľ sa v rozhodnutí o prijatí opatrení 
nestanovuje inak, uloženie primeraných 
opatrení nemá vplyv na povinnosť 
členských štátov vyplácať platby 
konečným príjemcom alebo prijímateľom.
Prijaté opatrenia musia byť primerané 
povahe, závažnosti, trvaniu a rozsahu 
všeobecného nedostatku v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu. 
Uvedené opatrenia sa musia v čo 
najväčšom rozsahu zameriavať na 
opatrenia Únie, ktoré sú alebo by 
potenciálne mohli byť ovplyvnené 
uvedeným nedostatkom.
Komisia poskytuje informácie a 
usmernenia v prospech konečných 
príjemcov alebo prijímateľov, pokiaľ ide o 
povinnosti členských štátov, 
prostredníctvom webového sídla alebo 
internetového portálu.
Komisia na tom istom webovom sídle 
alebo portáli poskytne aj vhodné nástroje 
pre konečných príjemcov alebo 
prijímateľov, aby ju mohli informovať o 
prípadnom porušení týchto povinností, 
ktoré ich podľa ich názoru priamo 
ovplyvňuje. Informácie poskytnuté 
konečnými príjemcami alebo prijímateľmi 
v súlade s týmto odsekom môže Komisia 
zohľadniť len vtedy, ak ich bude 
sprevádzať dôkaz o tom, že príslušný 
konečný príjemca alebo prijímateľ podal 
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formálnu sťažnosť príslušnému orgánu.
Na základe informácií, ktoré poskytli 
koneční príjemcovia alebo prijímatelia, 
Komisia zabezpečí, aby sa všetky sumy, 
ktoré dlhujú členské štáty, skutočne 
vyplatili konečným príjemcom alebo 
prijímateľom.
6. Ak Komisia zistí, že existujú primerané 
dôvody domnievať sa, že sú splnené 
podmienky uvedené v odseku 4, 
príslušnému členskému štátu zašle 
písomné oznámenie, v ktorom uvedie 
dôvody svojho zistenia. Komisia 
bezodkladne informuje Európsky 
parlament a Radu o takomto oznámení a 
jeho obsahu.
Pri posudzovaní toho, či sú splnené 
podmienky odseku 4, Komisia zohľadní 
všetky relevantné informácie, rozhodnutia 
Súdneho dvora Európskej únie, uznesenia 
Európskeho parlamentu, správy Dvora 
audítorov a závery a odporúčania 
relevantných medzinárodných organizácií 
a sietí. Komisia zohľadní aj kritériá 
používané v kontexte prístupových 
rokovaní Únie, najmä kapitoly acquis v 
oblasti súdnictva a základných práv, 
spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, 
finančnej kontroly a zdaňovania, ako aj 
usmernenia používané v kontexte 
mechanizmu spolupráce a overovania s 
cieľom sledovať pokrok členského štátu.
Komisii bude pomáhať skupina 
nezávislých expertov, ktorá sa zriadi 
prostredníctvom delegovaného aktu.
Komisia môže požiadať o akékoľvek 
dodatočné informácie potrebné na jej 
posúdenie, a to pred zistením, ako aj po 
ňom.
Dotknutý členský štát poskytne 
požadované informácie, pričom v lehote, 
ktorú stanovuje Komisia a ktorá nesmie 
byť kratšia ako jeden mesiac ani dlhšia 
ako tri mesiace od oznámenia zistenia, 
môže predložiť pripomienky. Vo svojich 
pripomienkach môže členský štát 
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navrhnúť prijatie nápravných opatrení.
Komisia pri rozhodovaní o tom, či prijme 
rozhodnutie o prípadných opatreniach 
uvedených v odseku 5, zohľadní prijaté 
informácie a akékoľvek pripomienky 
dotknutého členského štátu, ako aj 
primeranosť prípadných navrhovaných 
nápravných opatrení. Komisia rozhodne o 
opatreniach nadväzujúcich na informácie 
prijaté v orientačnej lehote jedného 
mesiaca a v každom prípade v primeranej 
časovej lehote od dátumu prijatia týchto 
informácií.
Pri posudzovaní primeranosti opatrení, 
ktoré sa majú uložiť, Komisia náležite 
zohľadní informácie a usmernenia 
uvedené v tomto odseku.
Ak sa Komisia domnieva, že došlo 
k naplneniu podstaty všeobecného 
nedostatku v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu, prijme rozhodnutie o 
opatreniach uvedených v odseku 5 
prostredníctvom vykonávacieho aktu.
Súčasne s prijatím svojho rozhodnutia 
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade návrh na presun sumy rovnajúcej 
sa hodnote prijatých opatrení do 
rozpočtovej rezervy.
Odchylne od článku 31 ods. 4 a 6 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
Európsky parlament a Rada prerokujú 
návrh na presun do štyroch týždňov od 
jeho prijatia oboma inštitúciami. Návrh 
na presun sa považuje za schválený, 
pokiaľ ho v lehote štyroch týždňov 
Európsky parlament, uznášajúci sa 
väčšinou odovzdaných hlasov, alebo 
Rada, uznášajúca sa kvalifikovanou 
väčšinou, nezmení alebo nezamietne. Ak 
Európsky parlament alebo Rada zmení 
návrh na presun, uplatní sa článok 31 
ods. 8 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.
Rozhodnutie uvedené v ôsmom pododseku 
nadobudne účinnosť, ak Európsky 
parlament ani Rada nezamietnu návrh na 
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presun v lehote uvedenej v desiatom 
pododseku.
7. Dotknutý členský štát môže kedykoľvek 
Komisii predložiť formálne oznámenie 
vrátane dôkazov, aby preukázal, že 
všeobecný nedostatok v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu bol 
napravený alebo prestal existovať.
Komisia na žiadosť dotknutého členského 
štátu alebo z vlastnej iniciatívy posúdi 
situáciu v dotknutom členskom štáte v 
orientačnej lehote jedného mesiaca a v 
každom prípade v primeranej časovej 
lehote od dátumu prijatia formálneho 
oznámenia. Keď všeobecný nedostatok 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu, na základe ktorého boli prijaté 
náležité opatrenia podľa odseku 5, 
čiastočne alebo úplne prestane existovať, 
Komisia bezodkladne prijme rozhodnutie, 
ktorým sa uvedené opatrenia čiastočne 
alebo úplne rušia. Súčasne s prijatím 
svojho rozhodnutia Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade návrh na 
úplné alebo čiastočné uvoľnenie 
prostriedkov z rozpočtovej rezervy 
uvedenej v odseku 6. Uplatní sa postup 
uvedený v odseku 5.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Opatrenia spájajúce mechanizmus s 
ochranou rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu
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1. V prípade všeobecného nedostatku 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členskom štáte, ktorý sa dotýka 
zásad správneho finančného riadenia 
alebo ochrany finančných záujmov Únie, 
ako sa vymedzuje v článku 3 nariadenia 
[.../...] o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch, Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie:
a) o pozastavení plynutia lehoty na 
prijatie rozhodnutí uvedených v článku 17 
ods. 1 a článku 17 ods. 2 tohto nariadenia 
alebo
b) o pozastavení platieb v rámci 
mechanizmu.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v prvom pododseku sa uplatňuje 
na žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v prvom pododseku.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 4 ods. 3 nariadenia 
[.../…] o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch.
2. V prípade pozastavenia platieb z 
dôvodu všeobecných nedostatkov podľa 
odseku 1 sú oprávnené záujmy konečných 
príjemcov alebo prijímateľov prostriedkov 
v rámci mechanizmu riadne chránené.
Komisia pri prijímaní takýchto opatrení 
zohľadní ich potenciálny vplyv na 
konečných príjemcov alebo prijímateľov.
Ak má pozastavenie platieb vplyv na 
konečných príjemcov a prijímateľov, 
Komisia prijme potrebné opatrenia, aby 
prevzala zodpovednosť za riadenie 
finančných prostriedkov a pokračovala v 



AM\1213689SK.docx 127/277 PE657.420v01-00

SK

platbách týmto konečným príjemcom 
a prijímateľom.
Zodpovedný vnútroštátny orgán náležite 
informuje konečných príjemcov a 
prijímateľov o situácii v oblasti 
všeobecných nedostatkov. Poskytnú sa im 
aj primerané informácie, usmernenia a 
ľahko použiteľné nástroje, a to aj 
prostredníctvom webového sídla alebo 
internetového portálu, aby mohli naďalej 
využívať finančné prostriedky.
3. Ak je posúdenie Komisie pozitívne 
v súlade s článkom 6 nariadenia [.../…] o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch, Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Opatrenia spájajúce mechanizmus s 
ochranou rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu
1. V prípade všeobecného nedostatku 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členskom štáte, ktorý sa dotýka 
zásad správneho finančného riadenia 
alebo ochrany finančných záujmov Únie, 
ako sa vymedzuje v článku 3 nariadenia 
[.../...] o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
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všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch, Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie o pozastavení plynutia lehoty 
na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 
17 ods. 1 a článku 17 ods. 2 alebo 
o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1. V prípade 
pozastavenia platieb sa uplatňuje článok 4 
ods. 3 nariadenia [.../…] o ochrane 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch.
2. Ak je posúdenie Komisie pozitívne 
v súlade s článkom 6 nariadenia [.../…] o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch, Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.
3. Ak sa v rámci európskeho 
semestra, a najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, identifikujú výzvy, 
ktoré si vyžadujú naliehavé reformy, ale 
príslušný členský štát nevyužíva pridelené 
finančné prostriedky dostatočne, alebo sa 
Komisia rozhodla pozastaviť takéto 
financovanie z dôvodu neuspokojivej 
realizácie plánov podpory obnovy a 
odolnosti alebo v prípade nedostatkov v 
oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu, opatrenia na regionálnej a miestnej 
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úrovni, ktoré prispievajú k riešeniu týchto 
výziev, naďalej využívajú výhody 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 762
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Opatrenia spájajúce mechanizmus s 
ochranou rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu
1. V prípade všeobecného nedostatku 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členskom štáte, ktorý sa dotýka 
zásad správneho finančného riadenia 
alebo ochrany finančných záujmov Únie, 
ako sa vymedzuje v článku 3 nariadenia 
[.../...] o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch, Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie o pozastavení plynutia lehoty 
na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 
17 ods. 1 a článku 17 ods. 2 tohto 
nariadenia alebo o pozastavení platieb 
v rámci mechanizmu.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v prvom pododseku sa uplatňuje 
na žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v prvom pododseku.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 4 ods. 3 nariadenia 
[.../…] o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
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dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch.
2. Ak je posúdenie Komisie pozitívne 
v súlade s článkom 6 nariadenia [.../…] o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch, Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 763
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Opatrenia spájajúce mechanizmus s 
ochranou rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu
1. Bez toho, aby boli dotknuté 
opatrenia uvedené v článku 19, sa 
opatrenia uvedené v nariadení [.../…] o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch môžu uplatniť na 
podporu v rámci mechanizmu.
2. Komisia predloží posúdenie 
vysvetlení poskytnutých členskými štátmi 
v súvislosti s tým, či sa očakáva, že 
opatrenia v plánoch budú riešiť 
nedostatky, pokiaľ ide o hodnoty 
zakotvené v článku 2 ZEÚ, a toto 
posúdenie, uvedené v článku 16, sa 
výslovne zohľadní v kontexte 
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akéhokoľvek postupu podľa nariadenia 
[.../...] o ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu.
3. Na podporu v rámci mechanizmu 
sú oprávnené len plány, ktorým Komisia v 
posúdení podľa odseku 2 pridelí najvyššie 
hodnotenie.
4. Posúdenie uvedené v odseku 2 sa 
zverejní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 764
Markus Ferber, Esther de Lange

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Prepojenie s európskym semestrom

Finančné prostriedky sa v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti vyplatia len vtedy, ak sa aspoň 
50 % odporúčaní pre jednotlivé krajiny z 
predchádzajúcich troch cyklov 
európskeho semestra buď uspokojivo 
ukončilo, alebo ak členský štát 
predkladajúci plán podpory obnovy a 
odolnosti prijal záväzok dosiahnuť tento 
cieľ v priebehu nasledujúcich dvoch 
rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné stanoviť stimuly pre vysokú úroveň dodržiavania odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny v rámci európskeho semestra. Preto je potrebné silné prepojenie medzi financovaním 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a dodržiavaním súladu v rámci 
semestra.

Pozmeňujúci návrh 765
José Gusmão



PE657.420v01-00 132/277 AM\1213689SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Kapitola 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Financovanie mechanizmu
Článok 9
Možné zdroje financovania
1. Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti sa financuje z nových 
vlastných zdrojov EÚ po schválení 
Európskym parlamentom a Radou. Za 
nové vlastné zdroje sa považujú tie zdroje, 
ktoré sa uvádzajú v dohode Rady, a to:
a) daň z finančných transakcií;
b) daň z uhlíka na hraniciach, ako 
uviedla Ursula von der Leyenová vo 
svojich politických usmerneniach pre 
Komisiu;
c) digitálna daň v súlade s prebiehajúcimi 
diskusiami na úrovni OECD;
d) daň z plastov.
Tieto nové vlastné zdroje sa schvália do 
začiatku roka 2021 a prostredníctvom 
nich sa získajú finančné prostriedky 
potrebné na splatenie súm, ktoré Komisia 
získa na kapitálových trhoch. Fond na 
podporu obnovy a odolnosti nesmie 
čerpať finančné prostriedky z budúcich 
rozpočtov EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 766
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 10 vypúšťa sa
Maximálny finančný príspevok
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Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Nemalo by dochádzať k vyčleňovaniu finančných prostriedkov z geografického hľadiska.

Pozmeňujúci návrh 767
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu.

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu a kumulatívnej percentuálnej straty 
reálneho HDP za obdobie rokov 2020 až 
2021 v porovnaní s rokom 2019.

V priebehu rokov 2021 – 2022 sa 
maximálny finančný príspevok vypočíta 
na základe metodiky stanovenej v prílohe 
I založenej na počte obyvateľov, 
prevrátenej hodnote HDP na obyvateľa a 
priemernej relatívnej miere 
nezamestnanosti každého členského štátu 
za roky 2015 – 2019.
V priebehu rokov 2023 – 2024 sa 
maximálny finančný príspevok vypočíta 
na základe metodiky stanovenej v prílohe 
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I založenej na počte obyvateľov, 
prevrátenej hodnote HDP na obyvateľa, 
kumulatívnej percentuálnej strate 
reálneho HDP a priemernej 
nezamestnanosti za obdobie rokov 2020 až 
2021 v porovnaní s rokom 2019. Konečná 
maximálna suma alokácie sa vypočíta do 
30. júna 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 768
Irene Tinagli, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu.

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu a kumulatívnej straty reálneho HDP 
za obdobie rokov 2020 až 2021 v 
porovnaní s rokom 2019.

V priebehu rokov 2021 – 2022 sa 
maximálny finančný príspevok vypočíta 
na základe metodiky stanovenej v prílohe 
I založenej na počte obyvateľov, 
prevrátenej hodnote HDP na obyvateľa a 
relatívnej miere nezamestnanosti každého 
členského štátu za roky 2015 – 2019.
V priebehu rokov 2023 – 2024 sa 
maximálny finančný príspevok vypočíta 
na základe metodiky stanovenej v prílohe 
I založenej na počte obyvateľov, 
prevrátenej hodnote HDP na obyvateľa, 
relatívnej miere nezamestnanosti každého 
členského štátu v rokoch 2015 – 2019 
a kumulatívnej strate reálneho HDP za 
obdobie rokov 2020 až 2021 v porovnaní s 
rokom 2019 a vypočíta sa do 30. júna 
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2022.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 769
Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu.

Maximálny finančný príspevok sa pre 
každý členský štát vypočíta takto:

1. a) 70 % sumy na základe počtu 
obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého 
domáceho produktu (HDP) na obyvateľa 
a relatívnej miery nezamestnanosti 
každého členského štátu, ako sa stanovuje 
v metodike v prílohe I;
b) zvyšných 30 % sumy na základe počtu 
obyvateľov, prevrátenej hodnoty hrubého 
domáceho produktu (HDP) na obyvateľa 
a v rovnakom podiele zmena reálneho 
HDP v roku 2020. Zmena vychádza 
z prognózy Komisie z jesene 2020.
2. Maximálny finančný príspevok podľa 
odseku 1 písm. b) sa počíta 
s aktualizáciou do 30. júna 2022 pre 
každý členský štát na rok 2023 na 
alokovanie 30 % sumy, pričom sa údaje z 
prognóz Komisie z jesene 2020 nahradia 
skutočnými výsledkami, pokiaľ ide 
o prevrátenú hodnotu HDP, zmenu 
reálneho HDP v roku 2020 a súhrnnú 
zmenu reálneho HDP v období rokov 
2020 – 2021, a to na základe počtu 
obyvateľov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 770
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu.

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
negatívneho dosahu pandémie COVID-19 
na hrubý domáci produkt (HDP) na 
obyvateľa meraného od vypuknutia 
pandémie v EÚ a zvýšenia relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu 
od vypuknutia pandémie COVID-19 v 
príslušnom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 771
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu.

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa, relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu a straty reálneho HDP v roku 2020 
a kumulatívnej straty reálneho HDP za 
obdobie rokov 2020 až 2021.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 772
Engin Eroglu



AM\1213689SK.docx 137/277 PE657.420v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu.

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a), ktorá sa vypočíta z 
relatívnej úrovne ukazovateľov 
súvisiacich s pandémiou COVID-19, ako 
je počet nakazených osôb, počet úmrtí a 
vývoj HDP a nezamestnanosti od februára 
2020.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 773
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu.

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa, straty 
reálneho HDP v roku 2020 a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 774
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Alokácia finančného príspevku (Netýka sa slovenskej verzie.)
Or. en
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Pozmeňujúci návrh 775
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na obdobie do 31. decembra 2022 
Komisia sprístupní na alokáciu sumu 334 
950 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného 
príspevku uvedeného v článku 10.

1. Na obdobie do 31. decembra 2022 
Komisia sprístupní na alokáciu dve tretiny 
sumy uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. a) 
na žiadosti členských štátov v súlade 
kapitolou III článkami 14 až 18 tohto 
nariadenia a jednu tretinu na postupy 
verejného obstarávania v súlade s 
článkami 18a a 18b.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 776
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na obdobie do 31. decembra 2022 
Komisia sprístupní na alokáciu sumu 334 
950 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10.

1. Na obdobie do 31. decembra 2024 
Komisia sprístupní na alokáciu sumu 334 
950 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 777
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na obdobie do 31. decembra 2022 1. Na obdobie do 31. decembra 2022 
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Komisia sprístupní na alokáciu sumu 334 
950 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10.

Komisia sprístupní na alokáciu sumu 200 
000 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 778
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na obdobie do 31. decembra 2022 
Komisia sprístupní na alokáciu sumu 334 
950 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10.

1. Na obdobie do 31. decembra 2022 
Komisia sprístupní na alokáciu sumu 337 
968 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 779
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na obdobie do 31. decembra 2022 
Komisia sprístupní na alokáciu sumu 334 
950 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10.

1. Do 31. decembra 2024 Komisia 
sprístupní na alokáciu sumu uvedenú 
v článku 5 ods. 1 písm. a). Na realizáciu 
svojho plánu podpory obnovy a odolnosti 
môže každý členský štát predložiť žiadosti 
až do výšky svojho maximálneho 
finančného príspevku uvedeného v článku 
10.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 780
Caroline Nagtegaal

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty spolufinancujú najmenej 
25 % odhadovaných celkových 
investičných nákladov na balík uvedených 
v článku 5 ods. 1 písm. a).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 781
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty spolufinancujú 
všetky výdavky v rámci tohto mechanizmu 
vo výške 20 %.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie toho, aby si členské štáty vybrali skutočné politické priority pre 
Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, členské štáty musia „ísť s kožou na trh“.

Pozmeňujúci návrh 782
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 
31. decembra 2022 do 31. decembra 2024 
organizovať výzvy v súlade 

vypúšťa sa
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s harmonogramom európskeho semestra. 
Na tento účel uverejní orientačný 
harmonogram výziev, ktoré sa majú 
v tomto období zorganizovať, a pri každej 
výzve uvedie sumu, ktorá je k dispozícii na 
alokáciu. Každý členský štát môže na 
realizáciu svojho plánu podpory obnovy 
a odolnosti navrhnúť, že prijme 
maximálnu sumu zodpovedajúcu jeho 
alokačnému podielu na sume, ktorá je 
k dispozícii na alokáciu, ako sa uvádza 
v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 783
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 
31. decembra 2022 do 31. decembra 2024 
organizovať výzvy v súlade 
s harmonogramom európskeho semestra. 
Na tento účel uverejní orientačný 
harmonogram výziev, ktoré sa majú 
v tomto období zorganizovať, a pri každej 
výzve uvedie sumu, ktorá je k dispozícii na 
alokáciu. Každý členský štát môže na 
realizáciu svojho plánu podpory obnovy 
a odolnosti navrhnúť, že prijme 
maximálnu sumu zodpovedajúcu jeho 
alokačnému podielu na sume, ktorá je 
k dispozícii na alokáciu, ako sa uvádza 
v prílohe I.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 784
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 
31. decembra 2022 do 31. decembra 2024 
organizovať výzvy v súlade 
s harmonogramom európskeho semestra. 
Na tento účel uverejní orientačný 
harmonogram výziev, ktoré sa majú 
v tomto období zorganizovať, a pri každej 
výzve uvedie sumu, ktorá je k dispozícii na 
alokáciu. Každý členský štát môže na 
realizáciu svojho plánu podpory obnovy 
a odolnosti navrhnúť, že prijme 
maximálnu sumu zodpovedajúcu jeho 
alokačnému podielu na sume, ktorá je 
k dispozícii na alokáciu, ako sa uvádza 
v prílohe I.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby mali finančné prostriedky vyplatené v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti maximálny vplyv na podporu obnovy hospodárstva, sa musia použiť čo najskôr.

Pozmeňujúci návrh 785
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
výzvy v súlade s harmonogramom 
európskeho semestra. Na tento účel 
uverejní orientačný harmonogram výziev, 
ktoré sa majú v tomto období 
zorganizovať, a pri každej výzve uvedie 
sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. 
Každý členský štát môže na realizáciu 
svojho plánu podpory obnovy a odolnosti 
navrhnúť, že prijme maximálnu sumu 

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
Komisia na obdobie od 31. decembra 2022 
do 31. decembra 2024 vyzve členské štáty, 
aby aktualizovali svoje národné plány 
podpory obnovy a odolnosti v súlade s 
požiadavkami a cieľmi stanovenými v 
článkoch 4, 4a a 14 tohto nariadenia na 
účely alokovania dodatočných finančných 
zdrojov.
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zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu 
na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, 
ako sa uvádza v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 786
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
výzvy v súlade s harmonogramom 
európskeho semestra. Na tento účel 
uverejní orientačný harmonogram výziev, 
ktoré sa majú v tomto období 
zorganizovať, a pri každej výzve uvedie 
sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. 
Každý členský štát môže na realizáciu 
svojho plánu podpory obnovy a odolnosti 
navrhnúť, že prijme maximálnu sumu 
zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu 
na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, 
ako sa uvádza v prílohe I.

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
výzvy v súlade s harmonogramom 
európskeho semestra. Na tento účel 
uverejní orientačný harmonogram výziev, 
ktoré sa majú v tomto období 
zorganizovať, a pri každej výzve uvedie 
sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. 
Najmenej 80 % týchto finančných 
prostriedkov sa použije na podporu 
opatrení v oblasti klímy, biodiverzity a 
životného prostredia s cieľom zabezpečiť 
súlad s Európskou zelenou dohodou a 
Parížskou dohodou o zmene klímy. Každý 
členský štát môže na realizáciu svojho 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
navrhnúť, že prijme maximálnu sumu 
zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu 
na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, 
ako sa uvádza v prílohe I.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
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výzvy v súlade s harmonogramom 
európskeho semestra. Na tento účel 
uverejní orientačný harmonogram výziev, 
ktoré sa majú v tomto období 
zorganizovať, a pri každej výzve uvedie 
sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. 
Každý členský štát môže na realizáciu 
svojho plánu podpory obnovy a odolnosti 
navrhnúť, že prijme maximálnu sumu 
zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu 
na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, 
ako sa uvádza v prílohe I.

výzvy. Na tento účel uverejní orientačný 
harmonogram výziev, ktoré sa majú 
v tomto období zorganizovať, a pri každej 
výzve uvedie sumu, ktorá je k dispozícii na 
alokáciu. Každý členský štát môže na 
realizáciu svojho plánu podpory obnovy 
a odolnosti navrhnúť, že prijme maximálnu 
sumu zodpovedajúcu jeho alokačnému 
podielu na sume, ktorá je k dispozícii na 
alokáciu, ako sa uvádza v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 788
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
výzvy v súlade s harmonogramom 
európskeho semestra. Na tento účel 
uverejní orientačný harmonogram výziev, 
ktoré sa majú v tomto období 
zorganizovať, a pri každej výzve uvedie 
sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. 
Každý členský štát môže na realizáciu 
svojho plánu podpory obnovy a odolnosti 
navrhnúť, že prijme maximálnu sumu 
zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu 
na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, 
ako sa uvádza v prílohe I.

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2026 organizovať 
výzvy v súlade s harmonogramom 
európskeho semestra. Na tento účel 
uverejní orientačný harmonogram výziev, 
ktoré sa majú v tomto období 
zorganizovať, a pri každej výzve uvedie 
sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. 
Každý členský štát môže na realizáciu 
svojho plánu podpory obnovy a odolnosti 
navrhnúť, že prijme maximálnu sumu 
zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu 
na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, 
ako sa uvádza v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 789
Monika Hohlmeier

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 a (nový)



AM\1213689SK.docx 145/277 PE657.420v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Všetky rozpočtové prostriedky, 
ktoré sa nepoužili alebo ktorých viazanosť 
bola zrušená do konca roka 2024, sa 
presunú do viacročného finančného 
rámca s cieľom posilniť programy EÚ v 
rámci priameho riadenia na podporu 
Európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, ako aj programov Horizont 
Európa, Digitálna Európa a Erasmus+.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 790
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 11a
Predbežné financovanie

1. V roku 2021 Komisia pod 
podmienkou, že prijme právny záväzok 
uvedený v článku 19 ods. 1, a na žiadosť 
členského štátu spolu s predložením plánu 
podpory obnovy a odolnosti vykoná platbu 
v rámci predbežného financovania vo 
výške až 20 % právneho záväzku vo forme 
nenávratnej podpory a v náležitých 
prípadoch a na základe žiadosti 
oprávnených členských štátov až do výšky 
10 % úverovej podpory vo forme úveru, 
ako sa stanovuje v súlade s článkom 19. 
Odchylne od článku 116 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách Komisia 
vykoná príslušnú platbu do dvoch 
mesiacov odo dňa, keď prijala právny 
záväzok uvedený v článku 19.
2. V prípadoch predbežného 
financovania podľa odseku 1 sa finančné 
príspevky úmerne upravia.
3. Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na 
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činnostiach Európskej prokuratúry, sú na 
základe svojej žiadosti oprávnené získať 
dodatočné finančné prostriedky v rámci 
predbežného financovania vo výške 5 % 
právneho záväzku vo forme nenávratnej 
podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 791
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu 
nerevolvingový úver na podporu realizácie 
jeho plánov podpory obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 792
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia poskytnúť dotknutému členskému 
štátu úverovú podporu na realizáciu jeho 
plánov podpory obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 793
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2026 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 794
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2023 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 795
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2022 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby mali finančné prostriedky vyplatené v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti maximálny vplyv na podporu obnovy hospodárstva, sa musia použiť čo najskôr.
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Pozmeňujúci návrh 796
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade, pokiaľ žiadosť 
neodôvodňuje potreba kompenzovať 
zníženie alokovaných súm v súlade s 
článkom 10, sa k žiadosti priloží 
prepracovaný plán vrátane dodatočných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 797
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží ročný plán 
podpory obnovy a odolnosti alebo jeho 
aktualizáciu, ako sa uvádza v článku 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 798
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných a jasných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 800
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2026. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
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a cieľových hodnôt. a cieľových hodnôt.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 801
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2023. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 802
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2022. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

Or. en

Odôvodnenie

Na to, aby mali finančné prostriedky vyplatené v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti maximálny vplyv na podporu obnovy hospodárstva, použijú sa prednostne.
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Pozmeňujúci návrh 803
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dôvody úverovej podpory 
podložené vyššími finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami;

a) dôvody úverovej podpory 
podložené vyššími finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými investíciami, a 
najmä finančnými potrebami súvisiacimi 
s produktívnymi a verejnými rodovo 
vyváženými a udržateľnými investíciami 
do infraštruktúry, ktoré sú v súlade s 
cieľmi uvedenými v článku 4;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dôvody úverovej podpory 
podložené vyššími finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami;

a) dôvody úverovej podpory 
podložené vyššími finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
posilňujúcimi rast a udržateľnými 
investíciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 805
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dôvody úverovej podpory 
podložené vyššími finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 

a) dôvody úverovej podpory 
podložené vyššími finančnými potrebami 
spojenými s reformami a investíciami;
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a investíciami;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 806
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodatočné reformy a investície 
v súlade s článkom 15;

b) prípadne dodatočné reformy 
a investície, na ktoré sa úver žiada 
čiastočne alebo úplne, v súlade s článkom 
15;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodatočné reformy a investície 
v súlade s článkom 15;

b) dodatočné reformy posilňujúce rast 
a udržateľné investície v súlade s článkom 
15;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 808
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodatočné reformy a investície 
v súlade s článkom 15;

b) dodatočné investície v súlade 
s článkom 15;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 809
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) informácie o tom, ako žiadosť o 
úver zapadá do celkového finančného 
plánovania členského štátu a ako 
zodpovedá všeobecnému cieľu zdravých 
fiškálnych politík v súlade s rámcom Únie 
pre správu hospodárskych záležitostí;

Or. en

Odôvodnenie

Mali by sa poskytnúť informácie, ktoré umožnia posúdiť, či by poskytnutie úveru mohlo mať 
negatívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť dlhovej služby.

Pozmeňujúci návrh 810
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) nezávisle posúdená 
pravdepodobnosť neúspechu pri 
implementácii navrhovaných reforiem;

Or. en

Odôvodnenie

Rada a Komisia musia posúdiť pravdepodobnosť neúspechu, keď rozhodnú o pridelení 
finančnej podpory, aby primerane využili toto riziko.

Pozmeňujúci návrh 811
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 a (nový)



PE657.420v01-00 154/277 AM\1213689SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V prípade, že sa žiadosť o úver 
podá inokedy než v čase predloženia 
plánu podpory obnovy a odolnosti a týka 
sa dodatočných reforiem a investícií, mal 
by k nej byť priložený revidovaný plán 
s príslušnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Úverová podpora na plán podpory 
obnovy a odolnosti dotknutého členského 
štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi 
celkovými nákladmi na plán podpory 
obnovy a odolnosti, prípadne 
v prepracovanom znení, a maximálnym 
finančným príspevkom uvedeným 
v článku 10. Maximálny objem úveru pre 
každý členský štát nesmie presiahnuť 
4,7 % jeho hrubého národného dôchodku.

4. Úverová podpora na plán podpory 
obnovy a odolnosti dotknutého členského 
štátu nesmie byť vyššia ako jeho podiel zo 
sumy uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. b) 
vypočítaný pomocou metodiky stanovenej 
v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 813
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Úverová podpora na plán podpory 
obnovy a odolnosti dotknutého členského 
štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi 
celkovými nákladmi na plán podpory 
obnovy a odolnosti, prípadne 
v prepracovanom znení, a maximálnym 

4. Úverová podpora na plán podpory 
obnovy a odolnosti dotknutého členského 
štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi 
celkovými nákladmi na plán podpory 
obnovy a odolnosti, prípadne 
v prepracovanom znení, a maximálnym 



AM\1213689SK.docx 155/277 PE657.420v01-00

SK

finančným príspevkom uvedeným v článku 
10. Maximálny objem úveru pre každý 
členský štát nesmie presiahnuť 4,7 % jeho 
hrubého národného dôchodku.

finančným príspevkom uvedeným v článku 
10. Maximálny objem úveru pre každý 
členský štát nesmie presiahnuť 6,8 % jeho 
hrubého národného dôchodku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 814
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Úverová podpora na plán podpory 
obnovy a odolnosti dotknutého členského 
štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi 
celkovými nákladmi na plán podpory 
obnovy a odolnosti, prípadne 
v prepracovanom znení, a maximálnym 
finančným príspevkom uvedeným v článku 
10. Maximálny objem úveru pre každý 
členský štát nesmie presiahnuť 4,7 % jeho 
hrubého národného dôchodku.

4. Úverová podpora na plán podpory 
obnovy a odolnosti dotknutého členského 
štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi 
celkovými nákladmi na plán podpory 
obnovy a odolnosti, prípadne 
v prepracovanom znení, a maximálnym 
finančným príspevkom uvedeným v článku 
10. Maximálny objem úveru pre každý 
členský štát nesmie presiahnuť 6,8 % jeho 
hrubého národného dôchodku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 815
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Úverová podpora na plán podpory 
obnovy a odolnosti dotknutého členského 
štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi 
celkovými nákladmi na plán podpory 
obnovy a odolnosti, prípadne 
v prepracovanom znení, a maximálnym 
finančným príspevkom uvedeným v článku 
10. Maximálny objem úveru pre každý 
členský štát nesmie presiahnuť 4,7 % jeho 
hrubého národného dôchodku.

4. Úverová podpora na plán podpory 
obnovy a odolnosti dotknutého členského 
štátu nesmie byť vyššia ako rozdiel medzi 
celkovými nákladmi na plán podpory 
obnovy a odolnosti, prípadne 
v prepracovanom znení, a maximálnym 
finančným príspevkom uvedeným v článku 
10. Maximálny objem úveru pre každý 
členský štát nesmie presiahnuť 2,0 % jeho 
hrubého národného dôchodku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 816
Caroline Nagtegaal, Engin Eroglu, Nicola Beer

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak sú dostupné zdroje, môže sa 
odchylne od odseku 4 výška úverovej 
podpory za výnimočných okolností zvýšiť.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 817
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak sú dostupné zdroje, môže sa 
odchylne od odseku 4 výška úverovej 
podpory za výnimočných okolností zvýšiť.

5. Ak sú dostupné zdroje, môže sa 
odchylne od odseku 4 výška úverovej 
podpory za výnimočných okolností alebo 
ak je v dôsledku výpočtu uvedeného v 
článku 10 suma, ktorá je napokon 
alokovaná na implementáciu plánu, nižšia 
ako suma špecifikovaná v rozhodnutí 
uvedenom v článku 17 ods. 1, zvýšiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 818
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. O žiadosti o úverovú podporu 
prijme Komisia rozhodnutie v súlade 
s článkom 17. V prípade potreby sa plán 
podpory obnovy a odolnosti 
zodpovedajúcim spôsobom zmení.

7. V súvislosti so žiadosťou 
o úverovú podporu predloží Komisia návrh 
Európskemu parlamentu a Rade v súlade 
s článkom 17. V prípade potreby sa plán 
podpory obnovy a odolnosti 
zodpovedajúcim spôsobom zmení.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na 
dodatočné reformy a investície za 
primerané a realistické a

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na 
dodatočné reformy posilňujúce rast 
a udržateľné investície za primerané 
a realistické a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 820
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na 
dodatočné reformy a investície za 
primerané a realistické a

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na 
reformy a investície, na ktoré sa žiadal 
úver, za primerané a realistické a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 821
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na 
dodatočné reformy a investície za 
primerané a realistické a

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na plány 
transformácie, dodatočné reformy 
a investície za primerané a realistické a

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 822
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na 
dodatočné reformy a investície za 
primerané a realistické a

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na 
dodatočné reformy a investičné opatrenia 
za primerané a realistické a

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodatočné reformy a investície 
spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 ods. 
3.

b) dodatočné reformy posilňujúce rast 
a udržateľné investície spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 16 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 824
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodatočné reformy a investície 
spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 ods. 
3.

b) reformy a investície, na ktoré sa 
žiadal úver, spĺňajú kritériá stanovené 
v článku 16 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 825
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE



AM\1213689SK.docx 159/277 PE657.420v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodatočné reformy a investície 
spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 ods. 
3.

b) dodatočné reformy a investičné 
opatrenia spĺňajú kritériá stanovené 
v článku 16 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 826
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) je pravdepodobné, že členský štát 
nespĺňa kritériá na získanie úveru;

Or. en

Odôvodnenie

Rada a Komisia musia posúdiť pravdepodobnosť neúspechu, keď rozhodnú o pridelení 
finančnej podpory, aby primerane využili toto riziko.

Pozmeňujúci návrh 827
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) výšku úveru v eurách; a) výšku úveru v eurách, prípadne aj 
sumu úverovej podpory vyplatenej v rámci 
predbežného financovania v súlade s 
článkom 11a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 828
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) priemernú splatnosť, pričom na 
túto splatnosť sa neuplatňuje článok 220 
ods. 2 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách;

b) priemernú splatnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 829
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) maximálny počet splátok 
a harmonogram splácania;

d) maximálny počet splátok a jasný, 
presný a záväzný harmonogram splácania;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) ostatné prvky potrebné na 
implementáciu úverovej podpory 
v súvislosti s príslušnými reformami 
a investičnými projektmi v súlade 
s rozhodnutím uvedeným v článku 17 ods. 
2.

e) ostatné prvky potrebné na 
implementáciu úverovej podpory 
v súvislosti s príslušnými reformami 
posilňujúcimi rast a udržateľnými 
investičnými projektmi v súlade 
s rozhodnutím uvedeným v článku 17 ods. 
2.

Or. en

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

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

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

Vzhľadom na Európsku zelenú dohodu 
ako európsku stratégiu udržateľného 
rastu a výsledok záväzkov Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja sa v rámci 
každého plánu podpory obnovy a 
odolnosti poskytne suma vo výške aspoň 
40 % objemu jeho prostriedkov na 
začleňovanie opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity a cieľov environmentálnej 
udržateľnosti, pričom plán úplnej obnovy 
a odolnosti by mal dodržiavať zásadu 
„nespôsobovať významné škody“, pokiaľ 
ide o ciele sociálnej alebo 
environmentálnej udržateľnosti. Komisia 
prostredníctvom delegovaného aktu a 
primeraným uplatnením kritérií 
stanovených v taxonómii EÚ prijme 
príslušnú metodiku na pomoc členským 
štátom pri plnení tejto požiadavky.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 1. V zmysle cieľov stanovených 
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v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka. Plány sa vypracujú v úzkej 
spolupráci s vnútroštátnymi a 
regionálnymi zainteresovanými stranami, 
ako sú miestne orgány, sociálni partneri, 
organizácie občianskej spoločnosti, 
zástupcovia súkromného sektora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 833
Clara Ponsatí Obiols

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. V 
súlade so zásadou subsidiarity 
vnútroštátne orgány členských štátov 
prediskutujú tieto plány a dohodnú sa na 
nich s regionálnymi a miestnymi 
správami. V týchto plánoch sa stanovia 
programy reforiem a investícií dotknutých 
členských štátov na nasledujúce štyri roky. 
Plány podpory obnovy a odolnosti 
oprávnené na financovanie v rámci tohto 
nástroja musia zahŕňať opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
koherentného balíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 834
Isabel Benjumea Benjumea
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka, ktorý by mal zahŕňať ročné ciele, 
ako aj ukazovatele a systém hodnotenia 
implementácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 835
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky, pričom sa 
členským štátom umožní aktualizovať 
plány v súlade s článkom 18. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto mechanizmu 
musia zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 836
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú ročné 
národné plány podpory obnovy a odolnosti. 
Tieto plány oprávnené na financovanie 
v rámci tohto nástroja musia zahŕňať 
opatrenia na implementáciu reforiem 
a verejných investičných projektov 
prostredníctvom koherentných balíkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 837
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka a zároveň na podporu mobilizácie 
súkromných investícií.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. V 
programe reforiem sa stanoví komplexný 
balík reforiem. Plány podpory obnovy 
a odolnosti oprávnené na financovanie 
v rámci tohto nástroja musia zahŕňať 
opatrenia na implementáciu reforiem 
a verejných investičných projektov 
prostredníctvom koherentného balíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 839
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy, odolnosti a 
transformácie. V týchto plánoch sa 
stanovia programy reforiem zelenej 
transformácie a investícií dotknutých 
členských štátov na nasledujúce štyri roky. 
Plány podpory obnovy, transformácie 
a odolnosti oprávnené na financovanie 
v rámci tohto nástroja musia zahŕňať 
opatrenia na implementáciu reforiem 
udržateľnej transformácie a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
koherentného balíka.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 840
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem posilňujúcich rast 
a udržateľných verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 841
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce obdobie až štyri 
roky. Plány podpory obnovy a odolnosti 
oprávnené na financovanie v rámci tohto 
nástroja musia zahŕňať opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
koherentného balíka.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 842
Marek Belka

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem, ako aj investičných projektov 
prostredníctvom koherentného balíka.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov do 31. decembra 2024. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 844
Bogdan Rzońca
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a investičných projektov 
prostredníctvom koherentného balíka.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Na každý plán podpory obnovy a 
odolnosti sa vzťahujú tieto horizontálne 
požiadavky:
– Plány podpory obnovy a odolnosti sú v 
súlade so zásadami stratégie EÚ pre 
rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 a 
zahŕňajú kľúčové opatrenia na 
dosiahnutie rodovej rovnosti v kombinácii 
s opatreniami na uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti.
– Plán podpory obnovy a odolnosti vytvorí 
európsku pridanú hodnotu.
– Vzhľadom na Európsku zelenú dohodu 
ako európsku stratégiu udržateľného 
rastu a výsledok záväzkov Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja sa v rámci 
každého plánu podpory obnovy a 
odolnosti poskytne suma vo výške aspoň 



AM\1213689SK.docx 169/277 PE657.420v01-00

SK

37 % objemu jeho prostriedkov na 
podporu celkového začleňovania opatrení 
v oblasti klímy. Aspoň 20 % sumy určenej 
na podporu začleňovania opatrení v 
oblasti klímy sa použije v pilieri zelenej 
transformácie, čím sa prispeje k 
transformácii na dosiahnutie najnovších 
cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030 
a na splnenie cieľa dosiahnuť klimatickú 
neutralitu EÚ do roku 2050.
– Vzhľadom na priority digitálnej agendy 
a potrebu dobudovať digitálny jednotný 
trh, ktorý zvýši konkurencieschopnosť 
Únie na celosvetovej úrovni a zároveň 
pomôže zvýšiť odolnosť Únie, jej 
inovatívnosť a strategickú autonómnosť, 
aspoň 20 % objemu prostriedkov každého 
plánu podpory obnovy a odolnosti prispeje 
k investíciám do digitálnych technológií, 
infraštruktúry a procesov.
– Vzhľadom na povahu nástroja obnovy 
Next Generation EU orientovanú na 
budúcnosť a uznávajúc význam programu 
digitálnych zručností, záruky pre deti a 
záruky pre mladých ľudí s cieľom 
zabrániť tomu, aby sa mladí ľudia 
súčasnosti stali „generáciou lockdownu“, 
aspoň 20 % objemu prostriedkov každého 
plánu podpory obnovy a odolnosti prispeje 
k boju proti riziku dlhodobého poškodenia 
vyhliadok mladých ľudí na trhu práce a 
ich celkového blaha prostredníctvom 
komplexných riešení v oblasti 
zamestnanosti, vzdelávania a zručností a 
reakcií zameraných na mladých ľudí.
– Plány nie sú v rozpore so strategickými 
a s hospodárskymi záujmami Únie. V tejto 
súvislosti sa podpora neposkytne na 
projekty, ktoré sú súčasťou strategických 
investičných plánov tretích krajín.
– Financovanie plánov nenahrádza 
opakujúce sa vnútroštátne rozpočtové 
výdavky a dodržiava zásadu doplnkovosti 
financovania z prostriedkov EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 846
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V rámci plánov podpory obnovy a 
odolnosti oprávnených na financovanie v 
rámci tohto nástroja sa alokuje aspoň 75 
% nenávratnej sumy národného 
maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 5 ods. 1a a článku 10, 
meraného súhrnnými nákladmi, na 
investičné a reformné opatrenia, ktoré 
riešia výzvy v troch prioritných oblastiach 
európskej politiky stanovených v článku 3.
Pri príprave národných plánov členské 
štáty dodržia celkovú minimálnu alokáciu 
75 % a alokujú aspoň 20 % nenávratnej 
časti svojho maximálneho finančného 
príspevku, meraného z hľadiska 
nákladov, na každú z troch prioritných 
oblastí európskej politiky uvedených v 
článku 3 a môžu medzi tieto tri prioritné 
oblasti politiky uvedené v článku 3 pružne 
rozdeliť zvyšných 15 %. Na uľahčenie 
prípravy národných plánov obsahuje 
príloha IIIa k tomuto nariadeniu 
nezáväzné usmernenia týkajúce sa 
reformných a investičných opatrení, ktoré 
sú v súlade s týmito tromi európskymi 
prioritnými oblasťami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 847
Luděk Niedermayer

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Zohľadnia sa nedostatky IKT v 
oblasti vzdelávania počas pandémie. 
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Urýchlene sa podporí elektronické 
vzdelávanie, diaľkové vzdelávanie a 
učenie sa na základe projektov, najmä na 
úrovni primárneho a sekundárneho 
vzdelávania v celej EÚ. Tým sa nielen 
zvýši konkurencieschopnosť hospodárstva 
EÚ, ale študenti získajú zručnosti 
požadované v súčasnom a budúcom 
hospodárstve. Tým sa zvýši odolnosť škôl 
v prípade budúcich pandémií a zároveň sa 
znížia negatívne následky, ktoré majú 
takéto udalosti na mladé generácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 848
Angelika Winzig

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Finančné prostriedky v rámci 
mechanizmu by mali slúžiť aj na zvýšenie 
alokovaných prostriedkov na už 
existujúce vnútroštátne nástroje 
financovania, ktoré môžu byť súčasťou 
plánov podpory obnovy a odolnosti. To 
umožní rýchlejšie využívanie finančných 
prostriedkov a rýchly vplyv na mieste.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 849
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V rámci mechanizmu sa 
nepodporujú opatrenia, ktoré narúšajú 
plnenie ktoréhokoľvek z 
environmentálnych cieľov uvedených v 
nariadení (EÚ) 2020/852 v súlade s 
článkom 17 toho istého nariadenia.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Vzhľadom na Európsky pilier 
sociálnych práv ako európsku stratégiu 
sociálneho pokroku sa v rámci každého 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
poskytne suma vo výške aspoň 30 % 
objemu jeho prostriedkov na podporu 
sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj na 
plnenie cieľov Európskeho piliera 
sociálnych práv. Žiadna z reforiem a 
investícií podporovaných v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti by nemala byť v rozpore s 
vykonávaním Európskeho piliera 
sociálnych práv. Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaného aktu 
príslušnú metodiku na pomoc členským 
štátom pri plnení týchto požiadaviek. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 851
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Investície a reformné opatrenia 
plánované od 1. februára 2020 v súvislosti 
s hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
pandémie COVID-19 sú oprávnené na 
podporu v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti za predpokladu, že 
spĺňajú požiadavky stanovené v tomto 
nariadení.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 852
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade so smerovaním 
k obmedzeniu zvýšenia globálnej teploty 
na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnymi úrovňami a s cieľmi 
Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia. Najmenej 40 % odhadovaných 
celkových nákladov na všetky plány 
podpory obnovy a odolnosti sa alokuje na 
činnosti, ktoré podstatne prispievajú k 
zmierneniu zmeny klímy alebo k adaptácii 
na ňu v súlade s článkami 10 a 11 
nariadenia (EÚ) 2020/852. Najmenej 
10 % odhadovaných celkových nákladov 
na všetky plány podpory obnovy a 
odolnosti sa okrem toho alokujú na 
činnosti, ktoré podstatne prispievajú k 
akýmkoľvek iným environmentálnym 
cieľom podľa uvedeného nariadenia. 
Komisia prijme v súlade s článkom 25a 
delegovaný akt, aby bližšie určila 
metodiku a súvisiace ustanovenia o 
podávaní správ s cieľom podporiť členské 
štáty pri plnení požiadaviek tohto odseku 
a monitorovať dodržiavanie týchto 
požiadaviek.
Všetky finančné prostriedky alokované na 
oblasť politiky zelenej transformácie 
podporujú hospodárske činnosti, ktoré 
spĺňajú požiadavku environmentálnej 
udržateľnosti v súlade s článkom 3 
nariadenia (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 853
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d. Mechanizmus podporuje len tie 
činnosti, ktoré výrazne nenarúšajú 
plnenie jedného alebo viacerých 
environmentálnych cieľov uvedených v 
článku 9 nariadenia (EÚ) 2020/852, 
podľa ustanovení článku 17 tohto 
nariadenia, a činnosti vykonávané v 
súlade s tzv. minimálnymi zárukami 
podľa článku 18 nariadenia (EÚ) 
2020/852 a nepodporuje činnosti ani 
nezahŕňa investície, ktoré vedú k 
odkázanosti na aktíva, ktoré oslabujú 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Nie sú zahrnuté 
najmä investície týkajúce sa:
a) vyradenia jadrových elektrární z 
prevádzky, ich prevádzky, adaptácie alebo 
predĺženia ich životnosti, ako aj 
nakladania s jadrovým odpadom či jeho 
skladovania;
b) skúmania, výroby, spracovania, 
distribúcie, skladovania alebo spaľovania 
fosílnych palív;
c) zneškodňovania odpadu na skládke;
d) zariadení na spaľovanie odpadu;
e) letiskovej infraštruktúry s výnimkou 
infraštruktúry pre najvzdialenejšie 
regióny;
f) vozidiel vybavených spaľovacím 
motorom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 854
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 e (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1e. Komisia môže v súlade 
s článkom 25a prijať delegovaný akt s 
cieľom doplniť zoznam uvedený v odseku 
[1d]. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 855
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 f (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1f. Bez toho, aby boli dotknuté 
požiadavky na alokovanie uvedené v 
tomto článku, členský štát zabezpečí 
rozdelenie finančných prostriedkov v 
rámci mechanizmu na základe potrieb 
medzi obce a miestne samosprávy a 
najmenej 10 % ich maximálneho 
finančného príspevku uvedeného v článku 
10 pridelí obciam a miestnym 
samosprávam a zabezpečí priamy prístup 
k týmto zdrojom. Komisia prijme v súlade 
s článkom 25a delegované akty s cieľom 
bližšie určiť opatrenia, ktoré majú prijať 
členské štáty pri poskytovaní prostriedkov 
v rámci mechanizmu obciam a miestnym 
samosprávam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 856
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 g (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1g. Plány oprávnené na financovanie 
vychádzajú z posúdenia vplyvu 
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plánovaných opatrení na rodovú rovnosť 
v súlade s cieľmi vytýčenými v stratégii 
pre rodovú rovnosť a zohľadňujú jeho 
výsledky s cieľom účinne riešiť negatívny 
dosah krízy na rodovú rovnosť, a to 
najmä zabezpečením vytvárania 
vysokokvalitných pracovných miest pre 
ženy, znížením rozdielov v odmeňovaní 
žien a mužov a zabezpečením prístupu k 
úverom pre podnikateľky.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

vypúšťa sa

__________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a 
opatrení v oblasti klímy.
22 […].
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 858
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre ciele EÚ v oblasti klímy a 
životného prostredia, najmä pokiaľ ide 
o transformáciu na dosiahnutie cieľov 
Únie v oblasti klímy do roku 2030 a na 
splnenie cieľa dosiahnuť klimatickú 
neutralitu EÚ do roku 2050 v súlade s 
nariadením XXXX/XX (európsky právny 
predpis v oblasti klímy), a digitálnu 
transformáciu alebo z nich vyplývajú. 
Tieto plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie. Na 
zabezpečenie toho, aby plány podpory 
obnovy a odolnosti prispievali k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 
2050 v členskom štáte, najmenej 40 % 
objemu prostriedkov každého plánu 
podpory obnovy a odolnosti sa prispeje na 
začlenenie opatrení v oblasti klímy a na 
dosiahnutie cieľa 10 % výdavkov na 
biodiverzitu.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
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Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 859
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre ciele EÚ v oblasti klímy a 
životného prostredia, najmä pokiaľ ide 
o transformáciu na dosiahnutie cieľov 
Únie v oblasti klímy do roku 2030 a na 
splnenie cieľa dosiahnuť klimatickú 
neutralitu EÚ do roku 2050 v súlade s 
nariadením XXXX/XX (európsky právny 
predpis v oblasti klímy), a digitálnu 
transformáciu alebo z nich vyplývajú. 
Tieto plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie. Na 
zabezpečenie toho, aby plány podpory 
obnovy a odolnosti prispievali k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 
2050 v členskom štáte, najmenej 37% 
objemu prostriedkov každého plánu 
podpory obnovy a odolnosti sa prispeje na 
začlenenie opatrení v oblasti klímy a na 
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dosiahnutie cieľa 10 % výdavkov na 
biodiverzitu.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Odôvodnenie

EP vo svojom uznesení 2020/2732(RSP) vyzval na prijatie záväzného cieľa 30 % v oblasti 
klímy a záväzného cieľa 10 % v súvislosti s biodiverzitou. Európsky parlament by mal z 
dôvodu konzistentnosti požiadať o viac ako 37 % výdavkov v oblasti klímy (v súlade s 
posúdením EK č. 84 o začleňovaní opatrení v oblasti klímy z 27. augusta 2020), aby sa 
dosiahol cieľ 30 % v oblasti klímy, o ktorom rozhodla Európska rada pre VFR a nástroj Next 
Generation EU, a 10 % výdavkov na biodiverzitu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti. Tento prístup predpokladá dvojité započítanie: dosiahnutie cieľa v oblasti 
biodiverzity možno uľahčiť výdavkami súvisiacimi s klímou.

Pozmeňujúci návrh 860
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra.
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a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.
__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. V 
plánoch podpory obnovy a odolnosti sa 
takisto zohľadňujú odvetvia a oblasti 
politiky, ktorým sa zvyčajne venuje malá 
pozornosť v kontexte európskeho 
semestra, ale ktoré sú značne postihnuté 
pandémiou, ako je vzdelávanie a kultúra. 
Preto sa v rámci každého národného 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
vyčlenia aspoň 2 % celkového rozpočtu na 
kultúrny a kreatívny sektor. Okrem toho 
sa 10 % vyčlení na investície do 
kvalitného a inkluzívneho vzdelávania. 
Tieto plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
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aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 862
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú a 
ktoré sú relevantné pre posilnenie 
strategickej autonómie Únie. Tieto plány 
musia byť takisto v súlade s informáciami, 
ktoré členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22, v plánoch 
vykonávania záruky pre mladých ľudí 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie. Plány 
podpory obnovy a odolnosti sú okrem toho 
v súlade so zásadou európskej pridanej 
hodnoty a musia umožňovať investície do 
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projektov, technológií a infraštruktúry 
zameraných na budúcnosť, aby sa 
zabezpečila dlhodobá odolnosť a 
konkurencieschopnosť EÚ.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […] 22 […]
Or. fr

Pozmeňujúci návrh 863
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, a v partnerských dohodách 
a operačných programoch v rámci fondov 
Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
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Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. V 
plánoch podpory obnovy a odolnosti sa 
takisto zohľadňujú odvetvia a oblasti 
politiky, ktorým sa zvyčajne venuje malá 
pozornosť v kontexte európskeho 
semestra, ale ktoré sú značne postihnuté 
pandémiou, ako je kultúra a vzdelávanie. 
Preto sa v rámci každého národného 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
vyčlenia aspoň 2 % celkového rozpočtu na 
kultúrny a kreatívny sektor a kultúrny a 
kreatívny priemysel. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.
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22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 865
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sa týkajú 
Paktu stability a rastu, postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci 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
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia prispievať k strategickej autonómii 
Únie a k plneniu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a musia byť 
v súlade s najnovšími príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte posledného 
európskeho semestra, ako aj s výzvami a 
prioritami určenými v najnovšom 
odporúčaní Rady o hospodárskej politike 
eurozóny pre členské štáty, ktorých 
menou je euro, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú, a 
tými, ktoré sú relevantné pre vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 867
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie. Plány 
podpory obnovy a odolnosti sa vypracujú 
po primeranej konzultácii s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi a ďalšími 
zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti v súlade s kódexom správania 
pre partnerstvo.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 868
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
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musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra v roku 2020, a to v prípade tých 
relevantných odporúčaní, ktoré priamo 
súvisia s prioritnými oblasťami európskej 
politiky stanovenými v článku 3. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, ako 
aj vo svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v stratégii EÚ pre rodovú 
rovnosť na roky 2020 – 2025, v plánoch 
spravodlivej transformácie územia v rámci 
Fondu na spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie. Plány 
podpory obnovy a odolnosti musia byť v 
súlade aj s povinnosťou rešpektovať a 
podporovať hodnoty zakotvené v článku 2 
ZEÚ.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 869
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
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relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, ako aj transformáciu na 
dosiahnutie odolnej ekonomiky v oblasti 
starostlivosti a opatrovateľských služieb, 
alebo z nej vyplývajú, a musia ich 
považovať za priority. Tieto plány musia 
byť takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a iných environmentálnych cieľoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie. Plány 
podpory obnovy a odolnosti musia byť v 
súlade aj s národnými stratégiami pre 
rodovú rovnosť.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 870
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s prioritami určenými 
v kontexte európskeho semestra, a to najmä 
s tými, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu alebo z nej 
vyplývajú, ktoré podporujú vytváranie 
pracovných miest, udržateľný rast a 
posilňujú sociálnu, hospodársku a 
územnú súdržnosť, ako aj s tými, ktoré sú 
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uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

určené v strategických usmerneniach 
prerokovaných Radou a Európskym 
parlamentom. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 871
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia prispievať k strategickej autonómii 
Únie, ku konkurencieschopnosti Únie a k 
plneniu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, musia byť v súlade 
s najnovšími príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte posledného 
európskeho semestra, a to najmä s tými, 
ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
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spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 872
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú a sú v 
súlade s taxonómiou EÚ, najmä so 
zásadou „nespôsobovať významné 
škody“. Tieto plány musia byť takisto 
v súlade s informáciami, ktoré členské 
štáty uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a iných 
environmentálnych cieľoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/1999, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu a v partnerských 
dohodách a operačných programoch 
v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
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21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 873
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie. Plány 
podpory obnovy a odolnosti sú v súlade 
s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en
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Pozmeňujúci návrh 874
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia účinne prispievať k rozsahu 
stanovenému v článku 3 a k cieľom 
stanoveným v článku 4. Tieto plány musia 
byť takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem, vo svojich 
národných energetických a klimatických 
plánoch a v ich aktualizáciách podľa 
nariadenia (EÚ) 2018/199921, v plánoch 
spravodlivej transformácie územia v rámci 
Fondu na spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 875
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s výzvami a prioritami, 
ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu 
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krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 876
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra vrátane dlhodobej fiškálnej 
stability a účasti na trhu práce, a to najmä 
s tými, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu alebo z nej 
vyplývajú. Tieto plány musia byť takisto 
v súlade s informáciami, ktoré členské 
štáty uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
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2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 877
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť zosúladené s príslušnými 
výzvami a prioritami špecifickými pre 
jednotlivé krajiny určenými v kontexte 
európskeho semestra. V prípade krajín 
eurozóny sa pozornosť venuje príslušným 
odporúčaniam pre eurozónu, ktoré 
schválila Rada. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
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oblasti klímy. oblasti klímy.
22 […]. 22 […].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 878
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 s výnimkou 
financovania fosílnych palív 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 879
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s výzvami a prioritami 
špecifickými pre jednotlivé krajiny, ktoré 
sú dôležité na dosiahnutie cieľov 
uvedených v článku 3 a ktoré sú určené 
v kontexte európskeho semestra, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja, národných 
programov reforiem, národných 
energetických a klimatických plánov, 
plánov spravodlivej transformácie, 
partnerských dohôd, operačných 
programov prijatých v rámci fondov Únie 
a/alebo opatrení súvisiacich s 
vykonávaním právnych predpisov a politík 
Únie, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú, spravodlivú 
a digitálnu transformáciu alebo z nej 
vyplývajú.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 880
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu a vedomostnú ekonomiku 
alebo z nej vyplývajú. Tieto plány musia 
byť takisto v súlade s informáciami, ktoré 
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uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 881
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými ročnými 
výzvami a prioritami špecifickými pre 
jednotlivé krajiny určenými v kontexte 
európskeho semestra, a to najmä s tými, 
ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
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21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 882
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu a transformáciu v oblasti 
starostlivosti a opatrovateľských služieb 
alebo z nej vyplývajú. Tieto plány musia 
byť takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en
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Pozmeňujúci návrh 883
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre európske prioritné oblasti 
uvedené v článku 3. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 884
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
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krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

krajiny a musia byť v súlade s cieľmi 
stanovenými v článku 3 a s vykonávaním 
[akčného plánu] Európskeho piliera 
sociálnych práv. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […]. 22 […].
Or. en

Pozmeňujúci návrh 885
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Z plánov podpory obnovy a 
odolnosti sa nefinancujú projekty cestnej 
infraštruktúry, ktoré už boli financované z 
prostriedkov EFRR počas programového 
obdobia 2014 – 2020.

Or. fr

Pozmeňujúci 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



AM\1213689SK.docx 201/277 PE657.420v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Vzhľadom na Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie dosiahnuť klimatickú neutralitu do 
roku 2050 a vykonávať Parížsku dohodu 
a plniť ciele OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja sa v rámci každého plánu podpory 
obnovy a odolnosti poskytne suma vo 
výške aspoň 37 % objemu jeho 
prostriedkov na podporu začleňovania 
opatrení v oblasti klímy.
Komisia prijme príslušnú metodiku, v 
prípade potreby s použitím kritérií 
stanovených v nariadení (EÚ) 2020/852 o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií, na podporu 
členských štátov pri plnení tejto 
požiadavky a pri preukazovaní toho, ako 
výrazne zmenšujú medzeru v investíciách 
šetrných ku klíme vo svojich 
hospodárstvach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 887
Csaba Molnár

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V každom členskom štáte sa 10 % 
maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10 pridelí obciam a 
miestnym samosprávam, ktorým sa 
poskytne priamy prístup k týmto zdrojom. 
Uprednostnia sa tie obce a miestne 
samosprávy členského štátu, ktoré:
– najviac zasiahla pandémia, berúc do 
úvahy absolútne počty prípadov ochorenia 
COVID-19 na dotknutých územiach,
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– majú menšie finančné príležitosti riešiť 
výzvy krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 vyjadrené vo forme miestneho 
HDP na obyvateľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 888
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaného aktu príslušnú metodiku na 
základe nariadenia (EÚ) 2020/852 
[nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií] s 
cieľom pomôcť členským štátom splniť 
ciele týkajúce sa výdavkov vo výške 40 % 
a 10 % podľa článku 14 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 889
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaného aktu príslušnú metodiku na 
základe nariadenia (EÚ) 2020/852 
[nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií] s 
cieľom pomôcť členským štátom splniť 
ciele týkajúce sa výdavkov vo výške 37 % 
a 10 % podľa článku 14 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 890
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Opatrenia plánované od 1. 
februára 2020 na zmiernenie 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
pandémie COVID-19 sú oprávnené na 
podporu za predpokladu, že spĺňajú 
kritériá tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 891
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Vo všeobecnosti majú v členských 
štátoch prioritu regióny a územia s 
najvyššou mierou nezamestnanosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 892
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s povinnosťou 
rešpektovať a podporovať hodnoty 
zakotvené v článku 2 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 893
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

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

2a. Plány podpory obnovy a odolnosti 
prispievajú k posilneniu jednotného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 894
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 26a delegované akty s 
cieľom bližšie určiť opatrenia, ktoré majú 
prijať členské štáty pri poskytovaní 
prostriedkov v rámci mechanizmu obciam 
a miestnym samosprávam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 895
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Plány podpory obnovy a odolnosti 
prispievajú ku konvergencii a 
k znižovaniu regionálnych rozdielov a v 
tomto zmysle sa osobitne podporujú 
celoeurópske projekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 896
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

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

2b. Aspoň 50 % celkovej požadovanej 
sumy zahrnutej do každého plánu podpory 
obnovy a odolnosti prispeje k začleneniu 
cieľov v oblasti klímy a životného 
prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 897
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Investície, ktoré nie sú v súlade so 
zásadou „nespôsobovať významné škody“ 
stanovenou v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 
[nariadenie o taxonómii EÚ], nie sú 
oprávnené na podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 898
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/2002, ustanovenia stanovené v tomto 
nariadení sa na dotknutý členský štát 
uplatňujú vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným opatreniami stanovenými na 
základe uvedených nariadení.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 899
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/2002, ustanovenia stanovené v tomto 
nariadení sa na dotknutý členský štát 
uplatňujú vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným opatreniami stanovenými na 
základe uvedených nariadení.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 900
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/2002, ustanovenia stanovené v tomto 
nariadení sa na dotknutý členský štát 
uplatňujú vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným opatreniami stanovenými na 
základe uvedených nariadení.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 901
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/2002, ustanovenia stanovené v tomto 
nariadení sa na dotknutý členský štát 
uplatňujú vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným opatreniami stanovenými na 
základe uvedených nariadení.

3. Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/2002, ustanovenia stanovené v tomto 
nariadení sa na dotknutý členský štát 
uplatňujú vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným opatreniami stanovenými na 
základe uvedených nariadení. Plány 
podpory obnovy a odolnosti zahŕňajú aj 
účinné opatrenia rozmanitej a 
nerozlišujúcej podpory pre neziskové 
organizácie občianskej spoločnosti, 
neziskové organizácie, nezávislé médiá a 
obce, regióny alebo iné orgány na nižšej 
ako celoštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 902
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/2002, ustanovenia stanovené v tomto 
nariadení sa na dotknutý členský štát 
uplatňujú vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným opatreniami stanovenými na 
základe uvedených nariadení.

3. Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/2002, ustanovenia stanovené v tomto 
nariadení sa na dotknutý členský štát 
uplatňujú vo vzťahu k prioritám určeným 
Komisiou a nezávislými expertmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 903
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členský štát, ktorý chce získať 
podporu v rámci mechanizmu, zapojí 
zainteresované strany, najmä zástupcov 
alebo orgány na regionálnej a miestnej 
úrovni, hospodárskych a sociálnych 
partnerov, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti a ďalšie príslušné 
zainteresované strany, do prípravy plánu 
podpory obnovy a odolnosti v súlade so 
zásadou partnerstva stanovenou v 
nariadení (EÚ) č. 1303/2013, najmä v 
jeho článku 5. To isté platí pre obce a 
miestne samosprávy, keď majú priamy 
prístup k zdrojom v rámci mechanizmu v 
súlade s článkom 14 ods. 1e tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 904
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Pri uplatňovaní tohto nariadenia a 
súvisiacich reforiem a investícií sa v plnej 
miere rešpektuje článok 152 ZFEÚ a 
národné plány podpory obnovy a 
odolnosti vydané podľa tohto nariadenia 
dodržiavajú vnútroštátne postupy 
a zásady, a to aj pokiaľ ide o tvorbu 
miezd. Toto nariadenie a súvisiace 
reformy a investície zohľadňujú článok 
28 Charty základných práv Európskej 
únie, a tak nimi nesmie byť dotknuté 
právo vyjednávať, uzatvárať alebo 
presadzovať kolektívne zmluvy ani právo 
na kolektívne akcie v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
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postupmi.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 905
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Národné plány podpory obnovy a 
odolnosti prijaté podľa článku 15 tohto 
nariadenia musia byť v súlade s cieľom 
Únie v oblasti klimatickej neutrality a 
taxonómiou EÚ a musia dodržiavať 
zásadu „nespôsobovať významné škody“. 
Žiadna činnosť ani opatrenie vykonávané 
v rámci národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by nemali výrazne 
narušiť environmentálne ciele taxonómie 
EÚ. Vylúčené sú investície súvisiace s 
ťažbou, výrobou, so spracovaním, 
s distribúciou, so skladovaním, 
s prepravou alebo so spaľovaním 
fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 906
Moritz Körner, Nicola Beer

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Len členské štáty, ktoré sa 
zúčastňujú na činnosti Európskej 
prokuratúry, a členské štáty, ktoré podajú 
žiadosť o pristúpenie k Európskej 
prokuratúre do 31. decembra 2020, sú 
oprávnené na podporu v rámci 
mechanizmu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 907
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty môžu aktualizovať 
svoje ročné plány podpory obnovy a 
odolnosti do 15. októbra v súlade s 
článkom 18 tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 908
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s pravidlami 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
týkajúcimi sa konfliktu záujmov v 
súvislosti s plnením rozpočtu EÚ, najmä s 
jeho článkom 61. Komisia môže využívať 
systémy IKT na identifikáciu a riešenie 
konfliktov záujmov v súvislosti s 
vykonávaním opatrení v rámci tohto 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 909
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. Ak zelená a otvorená digitálna 
transformácia so sebou prináša 
nevyhnutné straty pracovných miest, 
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mechanizmus je k dispozícii aj na 
podporu opatrení na ochranu a pomoc 
postihnutým pracovníkom. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 910
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a
Vyňatie z rozsahu podpory

Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti nepodporuje činnosti a 
investície: 
a) uvedené v bode B prílohy V 
k nariadeniu, ktorým sa zriaďuje 
Program InvestEU; 
b) uvedené v článku 6 nariadenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja; 
c) podpora činností spoločností v 
odvetviach, na ktoré sa vzťahuje systém 
EÚ na obchodovanie s emisiami (EU 
ETS), ak nie sú zavedené žiadne plány 
zelenej transformácie; 
d) podpora spoločností registrovaných na 
zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, 
ktoré nespolupracujú na daňové účely, na 
základe odporúčania Komisie 
C(2020) 4885 final***; 
e) podpora spoločností so záznamami o 
porušovaní práv v oblasti životného 
prostredia, ľudských práv a práv 
pracovníkov, porušovaní právnych 
predpisov alebo o korupcii; t) podpora 
veľkých podnikov v zmysle smernice 
Európskeho parlamentu a Rady** 
2013/34/EÚ o ročných účtovných 
závierkach, konsolidovaných účtovných 
závierkach a súvisiacich správach 
určitých druhov podnikov, ktoré 
neposkytnú záväzné plány transformácie 
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a podrobne nerozpíšu spôsob, akým 
zosúlaďujú svoje hospodárske činnosti s 
cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, ani plány postupného 
ukončovania činností, ktoré výrazne 
narúšajú plnenie akéhokoľvek 
environmentálneho cieľa, a 
transformácie týchto činností na 
neutrálne činnosti alebo činnosti s nízkym 
vplyvom vo vopred stanovenom časovom 
rámci. Tieto plány by mali zahŕňať aj 
opatrenia na zachovanie kvalitných 
pracovných miest a ciele v oblasti rodovej 
rovnosti a sociálnej zodpovednosti 
podnikov; 
f) podniky, ktoré sa počas obdobia 
poskytovania podpory nezaviažu obmedziť 
vyplácanie dividend, platy riadiacich 
pracovníkov a spätný výkup akcií; 
g) podpora na operácie spoločností, ktoré 
majú konsolidovaný čistý obrat vo výške 
alebo vyšší ako 750 000 000 EUR a ktoré 
sa nezaviazali podávať správu s 
informáciami o dani z príjmu, v ktorej by 
boli údaje rozdelené podľa daňovej 
jurisdikcie a za každú jurisdikciu, v ktorej 
podnik pôsobí, a to každoročne, pričom 
správa by bola verejne dostupná (počet 
zamestnancov, aktíva, obrat, zisk alebo 
strata pred zdanením príjmu, vzniknutá 
daň, zaplatené dane, akumulované príjmy, 
deklarovaný kapitál, prijaté verejné 
dotácie); [Spoločnosti, na ktoré sa 
vzťahuje táto požiadavka na podávanie 
správ, majú možnosť dočasne vynechať 
jednu alebo viaceré konkrétne informácie 
požadované vo verejných správach podľa 
jednotlivých krajín, ak sú takej povahy, že 
ich zverejnenie by vážne poškodilo 
obchodné postavenie spoločností. Takéto 
vynechanie nebráni spravodlivému a 
vyváženému chápaniu daňového 
postavenia spoločnosti a musí byť riadne 
odôvodnené.] 
h) podpora činností veľkých spoločností v 
zmysle smernice 2013/34/EÚ, ktoré majú 
opatrenia podliehajúce oznamovaniu 
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podľa smernice Rady (EÚ) 2018/822* v 
súvislosti s cezhraničnými opatreniami 
podliehajúcimi oznamovaniu, pokiaľ sa 
takéto subjekty nezaviažu zrušiť príslušné 
opatrenia podliehajúce oznamovaniu do 
dvanástich mesiacov od prijatia finančnej 
podpory. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 911
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 14 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 14a
Vylúčenie z oprávnenosti

Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti nepodporuje:
a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavbu;
b) výrobu, spracovanie, distribúciu, 
skladovanie alebo spaľovanie fosílnych 
palív;
c) zariadenia na zneškodňovanie odpadu 
na skládke;
d) zariadenia na spaľovanie odpadu;
e) činnosti, ktoré v súlade s článkom 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852 spôsobujú 
výrazné narušenie plnenia ktoréhokoľvek 
z environmentálnych cieľov stanovených 
v článku 9 tohto nariadenia. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 912
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý chce získať 
podporu v rámci mechanizmu, predloží 
Komisii plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa vymedzenia v článku 14 ods. 1.

1. Členský štát, ktorý chce získať 
podporu v rámci mechanizmu, predloží 
Komisii plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa vymedzenia v článku 14 ods. 1, 
ktorý sa bude vykonávať úplne v súlade s 
právnymi predpismi EÚ, najmä so 
smernicou 2014/24/EÚ o verejnom 
obstarávaní.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 913
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členský štát, ktorý chce získať 
podporu v rámci mechanizmu, nadviaže 
viacúrovňový dialóg, v rámci ktorého sa 
miestne orgány, sociálni partneri, 
organizácie občianskej spoločnosti 
vrátane environmentálnych a iných 
mimovládnych organizácií, ďalšie 
relevantné zainteresované strany a široká 
verejnosť budú môcť aktívne angažovať 
a diskutovať o príprave a vykonávaní 
plánu podpory obnovy a odolnosti. 
Organizácia a implementácia partnerstva 
sa uskutočňuje v súlade s delegovaným 
nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 914
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Po tom, ako Komisia sprístupní na 
alokovanie sumu uvedenú v článku 11 
ods. 2, členský štát v prípade potreby 
aktualizuje a predloží Komisii plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený v 
odseku 1, aby sa zohľadnil aktualizovaný 
maximálny finančný príspevok vypočítaný 
v súlade s článkom 10 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 915
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

Pred tým, ako sa národný plán podpory 
obnovy a odolnosti formálne predloží 
Komisii, schváli ho národný parlament 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 916
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
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tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok. 
Tento návrh plánu sa predloží 
vnútroštátnym sociálnym partnerom na 
konzultáciu najneskôr do nasledujúceho 
februára a sociálni partneri budú mať 
aspoň 30 dní na to, aby naňho mohli 
písomne reagovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 917
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla 2021. Plán 
podpory obnovy a odolnosti sa môže 
predložiť oddelene od národného 
programu reforiem. Návrh plánu sa môže 
predložiť vopred. Na účely aktualizácie 
národných plánov podpory obnovy a 
odolnosti v súlade s článkom 11 ods. 2 a 
článkom 18 Komisia stanoví 
harmonogram do 31. decembra 2020.

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 15 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k najnovšiemu národnému 
programu reforiem tohto členského štátu, 
pričom zohľadňuje najnovšie 
odporúčanie Rady týkajúce sa 
hospodárskej politiky eurozóny pre 
členské štáty, ktorých menou je euro, 
a oficiálne sa predloží najneskôr do 
30. apríla. Návrh plánu môže členský štát 
predložiť od 15. októbra predchádzajúceho 
roka spolu s návrhom rozpočtu na 
nasledujúci rok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 919
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

2. Ročné plány podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predkladá dotknutý 
členský štát, tvoria prílohu k ročnému 
národnému programu reforiem tohto 
členského štátu a oficiálne sa predloží 
najneskôr do 30. apríla.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 920
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, sa 
oficiálne predloží najneskôr do troch 
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tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Návrh plánu môže 
členský štát predložiť od 15. októbra 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 921
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členský štát, ktorý chce získať 
podporu v rámci mechanizmu, nadviaže 
viacúrovňový dialóg, v rámci ktorého sa 
obce, miestne a regionálne orgány, 
sociálni partneri, organizácie občianskej 
spoločnosti, najmä mládežnícke 
organizácie, a ďalšie príslušné 
zainteresované strany a široká verejnosť 
budú môcť aktívne angažovať a 
diskutovať o príprave a vykonávaní 
plánov podpory obnovy a odolnosti. Návrh 
plánu sa predloží miestnym a regionálnym 
orgánom, sociálnym partnerom, 
organizáciám občianskej spoločnosti, 
najmä mládežníckym organizáciám, ako 
aj ďalším príslušným zainteresovaným 
stranám a širokej verejnosti na 
konzultácie najmenej tri mesiace pred 
dátumom predloženia Komisii a sociálni 
partneri budú mať aspoň 30 dní na to, 
aby reagovali písomne v súlade so 
zásadou partnerstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 922
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členský štát, ktorý chce získať 
podporu v rámci mechanizmu, nadviaže 
viacúrovňový dialóg, v rámci ktorého sa 
miestne orgány, sociálni partneri, 
organizácie občianskej spoločnosti 
vrátane environmentálnych a iných 
mimovládnych organizácií, ďalšie 
relevantné zainteresované strany a široká 
verejnosť budú môcť aktívne angažovať 
a diskutovať o príprave a vykonávaní 
plánu podpory obnovy a odolnosti. 
Organizácia a implementácia partnerstva 
sa uskutočňuje v súlade s delegovaným 
nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 923
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Plán podpory obnovy a odolnosti 
sa vypracuje na základe viacúrovňových, 
zmysluplných a inkluzívnych konzultácií s 
miestnymi a regionálnymi orgánmi, so 
sociálnymi partnermi, zamestnancami, 
s miestnymi spoločenstvami, 
organizáciami občianskej spoločnosti a 
všetkými ostatnými príslušnými 
zainteresovanými stranami na 
vnútroštátnej aj regionálnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 924
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Návrh plánu sa predloží na 
konzultáciu miestnym a regionálnym 
orgánom, vnútroštátnym sociálnym 
partnerom, organizáciám občianskej 
spoločnosti a iným príslušným 
zainteresovaným stranám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 925
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, sa 
vypracuje s pomocou regionálnych a 
miestnych orgánov a zohľadnia sa v ňom 
ich preferencie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 926
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Plán podpory obnovy a odolnosti 
musí byť riadne odôvodnený a podložený. 
Uvádzajú sa v ňom najmä tieto prvky:

3. Plán podpory obnovy a odolnosti 
musí byť riadne odôvodnený a podložený a 
musí zahŕňať vyhlásenie, že finančné 
prostriedky čerpané v rámci mechanizmu 
sa nepoužijú na projekty, ktoré sú 
súčasťou strategických investičných 
plánov tretích krajín. Uvádzajú sa v ňom 
najmä tieto prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 927
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 928
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 929
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

a) podrobné objasnenie spôsobu, 
akým je plán v súlade s minimálnymi 
alokačnými podielmi uvedenými v článku 
14 ods. 1a, a súladu s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre danú krajinu 
určenými v kontexte európskeho semestra 
v roku 2020, ako aj s cieľmi Európskej 
zelenej dohody, národnými energetickými 
a klimatickými plánmi a ich 
aktualizáciami podľa nariadenia (EÚ) 
2018/1999, so stratégiou EÚ pre rodovú 
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rovnosť na roky 2020 – 2025 a s plánmi 
spravodlivej transformácie územia 
v rámci Fondu na spravodlivú 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 930
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

a) zdôvodnenie spôsobu, akým sa 
riešia príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra vrátane jeho 
fiškálnych aspektov a výzvy súvisiace s 
článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011; 
v prípade krajín eurozóny sa pozornosť 
venuje najmä príslušným odporúčaniam 
pre eurozónu, ktoré schválila Rada;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 931
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 nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra a v najnovšom 
odporúčaní Rady o hospodárskej politike 
eurozóny pre členské štáty, ktorých 
menou je euro;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 932
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra vrátane jeho 
fiškálnych aspektov a výzvy súvisiace s 
článkom 6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 933
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra vrátane fiškálnych 
aspektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 934
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

a) objasnenie spôsobu, akým má plán 
a opatrenia v ňom zahrnuté účinne 
prispieť k rozsahu stanovenému v článku 
3 a k cieľom stanoveným v článku 4;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 935
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte cieľov 
stanovených v článkoch 3 a 4;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 936
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť ročné výzvy a priority špecifické pre 
danú krajinu určené v kontexte európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 937
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

a) objasnenie spôsobu, akým sa riešia 
príslušné výzvy a priority špecifické pre 
danú krajinu určené v kontexte európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 938
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) opatrenia, ktoré sa považujú za 
zosúladené s odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny a ktoré majú byť 
prioritou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 939
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) v prípade, že Komisia po hĺbkovom 
preskúmaní dospela k záveru, že členský 
štát čelí nerovnováhe alebo nadmernej 
nerovnováhe, objasnenie spôsobu, akým 
sa majú riešiť odporúčania podľa článku 
6 nariadenia (EÚ) č. 1176/2011;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 940
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ac) objasnenie spôsobu, ako by plány 
prispeli k posilneniu jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 941
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál a ekonomickú, 
rozpočtovú a sociálnu odolnosť dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie; toto 
objasnenie zahŕňa záväzný prísľub 
dotknutého členského štátu zvýšiť svoj 
príspevok do rozpočtu EÚ v nasledujúcom 
viacročnom finančnom rámci úmerne k 
odhadovanému zvýšeniu HDP v dôsledku 
vykonávania plánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 942
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní blaho a kvalitu života občanov, 
rastový potenciál, tvorbu pracovných 
miest, sociálny pokrok a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť dotknutého členského 
štátu, prispeje k uplatňovaniu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv, zníži 
nerovnosti, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 943
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
prispeje k plneniu cieľov stanovených v 
článku 4;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 944
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie a k dosiahnutiu 
zdravých strednodobých rozpočtových 
pozícií, ktoré zabezpečujú udržateľnosť 
verejných financií alebo rýchly pokrok 
smerom k takejto udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 945
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
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zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

podporí dobré fungovanie vnútorného 
trhu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy, podporí vykonávanie 
Európskeho piliera sociálnych práv, ako 
aj jeho prínos k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 946
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní zrýchlený rozvoj činností, ktoré sú 
v súlade s Parížskou dohodou o zmene 
klímy, a obmedzenie činností, ktoré s ňou 
v súlade nie sú, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, ako aj 
jeho prínos k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 947
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál a dlhodobú 
konkurencieschopnosť, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
podporí rozvoj cezhraničnej dopravnej 
infraštruktúry, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
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a územnej súdržnosti a konvergencie;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 948
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie európskej pridanej 
hodnoty plánovaných opatrení a najmä 
spôsobu, ako plán posilní rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, najmä 
na MSP, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 949
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, dlhodobú 
konkurencieschopnosť, udržateľnú 
tvorbu pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy, zabezpečí, aby sa na nikoho 
nezabudlo, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej produktivity, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 950
Piernicola Pedicini
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy v regiónoch a na územiach, ktoré 
majú v rámci členských štátov najvyššiu 
mieru nezamestnanosti, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 951
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní strategickú autonómiu Únie, 
konkurencieschopnosť, rastový potenciál, 
najmä pre MSP, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, ako aj 
jeho prínos k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
a konvergencie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 952
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 

b) vedeckými ekonomickými štúdiami 
podložené objasnenie spôsobu, ako plán 
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pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 953
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, rodovo citlivú 
tvorbu pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie a rodovej 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 954
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní potenciál zeleného rastu, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k udržateľnej 
transformácii a k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
a konvergencie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 955
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmenší rozdiely v infraštruktúre, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, ako aj 
jeho prínos k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 956
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako má aspoň 
50 % sumy požadovanej na plán prispieť k 
začleneniu cieľov v oblasti klímy a 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 957
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
prispeje k riešeniu už uvedených cieľov, a 
tým zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 958
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, najmä na MSP, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 959
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál a dlhodobú 
konkurencieschopnosť, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú odolnosť 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, ako aj 
jeho prínos k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
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súdržnosti a konvergencie; a konvergencie;
Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, rodovo citlivú 
tvorbu pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 961
Erik Bergkvist

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, rodovej rovnosti 
a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 962
Karlo Ressler, Tomislav Sokol
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú, územnú 
a sociálnu odolnosť dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky, sociálny a 
demografický dosah krízy, ako aj jeho 
prínos k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 963
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú, sociálnu 
a demografickú odolnosť dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 964
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) objasnenie spôsobu, ako sa 
zameriava na znižovanie rozdielov medzi 
úrovňami rozvoja rôznych regiónov a 
zaostalosti najviac znevýhodnených 
regiónov a ako sa venujú zdroje a 
osobitná pozornosť vidieckym oblastiam, 
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oblastiam, ktoré prechádzajú 
priemyselnou transformáciou, a regiónom 
závažne a trvalo znevýhodneným 
prírodnými a demografickými 
podmienkami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 965
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne riešiť 
nedostatky, pokiaľ ide o hodnoty 
zakotvené v článku 2 ZEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 966
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne účinne a 
nediskriminačne podporiť neziskové 
organizácie občianskej spoločnosti a 
neziskové organizácie, nezávislé médiá a 
obce, regióny alebo iné orgány na nižšej 
ako celoštátnej úrovni v členskom štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 967
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 968
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej transformácii podporovaním 
plnenia cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia, a najmä toho, či 
aspoň 40 % odhadovaných celkových 
nákladov na všetky plány podpory obnovy 
a odolnosti sa alokuje na činnosti, ktoré 
podstatne prispievajú k zmierneniu zmeny 
klímy alebo k adaptácii na ňu v súlade s 
článkami 10 a 11 nariadenia (EÚ) 
2020/852, a či aspoň 10 % odhadovaných 
celkových nákladov na všetky plány 
podpory obnovy a odolnosti sa alokuje na 
činnosti, ktoré podstatne prispievajú k 
plneniu ktorýchkoľvek iných 
environmentálnych cieľov podľa 
uvedeného nariadenia, a dôkaz, že 
plánované reformy a investície zahrnuté 
do plánu sú v súlade so zásadou 
„nespôsobovať významné škody“; na 
účely monitorovania súladu s 
odôvodnením alokačných cieľov 
uvedených v tomto odseku, ako aj so 
zásadou „nespôsobovať významné škody“ 
musia plány obsahovať podrobný zoznam 
ekonomických činností, ktoré sa majú 
podporiť v rámci mechanizmu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 969
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú, 
vrátane objasnenia:
i) ich súladu s cieľom klimatickej 
neutrality EÚ a prechodnými cieľmi 
stanovenými v článku 2 nariadenia … 
[európskeho právneho predpisu v oblasti 
klímy];
ii) ich príspevku k dosiahnutiu cieľov a 
cieľových hodnôt EÚ a členských štátov, 
ako sa stanovuje v nariadení 2018/1999 
(európskom právnom predpise v oblasti 
klímy);
iii) ich plánovaného využitia na 
vykonávanie integrovaného národného 
energetického a klimatického plánu a 
odporúčaní Komisie k integrovanému 
národnému energetickému a 
klimatickému plánu;
iv) ich príspevku k aktualizácii 
integrovaného národného energetického a 
klimatického plánu uvedeného v článku 
14 nariadenia 2018/1999 s cieľom zvýšiť 
jeho ambície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 970
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
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k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

k dosiahnutiu cieľov stanovených v 
Parížskej dohode, ako aj k riešeniu cieľov 
ONS v oblasti udržateľného rozvoja a 
Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane toho, ako plán zlepší výkonnosť 
podľa krajín v rámci sociálneho 
prehľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 971
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú, 
najmä k potrebe zabezpečiť spravodlivú 
transformáciu v prípade pracovníkov, na 
ktorých má táto transformácia vplyv, a ich 
účasť na tejto transformácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 972
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej transformácii alebo k riešeniu 
výziev, ktoré z nej vyplývajú, ako aj 
objasnenie súladu so zásadou 
„nespôsobovať významné škody“ 
uvedenou v nariadení (EÚ) 2020/852;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 973
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
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v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

c) objasnenie, ako sa uskutočnili 
podstatné konzultácie s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi, so sociálnymi 
partnermi, zamestnancami, s miestnymi 
spoločenstvami, organizáciami občianskej 
spoločnosti a so všetkými ostatnými 
príslušnými zainteresovanými stranami na 
vnútroštátnej aj regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 974
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii, ako aj 
k transformácii na odolnú ekonomiku 
v oblasti starostlivosti a opatrovateľských 
služieb, alebo riešiť výzvy, ktoré z nich 
vyplývajú, 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 975
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 

c) v náležitých prípadoch objasnenie 
spôsobu, ako majú opatrenia uvedené 
v pláne prispieť k zelenej a digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev, ktoré 
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k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú; z nich vyplývajú;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 976
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii a 
transformácii v oblasti starostlivosti 
a opatrovateľských služieb alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 977
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) národný plán pre rodovú rovnosť 
pre obnovu v súlade s cieľmi vytýčenými v 
stratégii pre rodovú rovnosť na účinné 
riešenie negatívneho dosahu krízy na 
rodovú rovnosť, a to najmä zabezpečením 
vytvárania pracovných miest pre ženy, 
znížením rozdielov v odmeňovaní žien a 
mužov a zabezpečením prístupu k úverom 
pre podnikateľky vrátane opatrení na 
predchádzanie rodovo motivovanému 
násiliu a domácemu násiliu a sexuálnemu 
obťažovaniu a na boj proti nemu; 
národný plán pre rodovú rovnosť sa 
vypracuje a vykonáva v spolupráci s 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi pre 
rodovú rovnosť a po konzultácii s 
organizáciami pre práva žien a expertmi 
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na rodovo citlivé rozpočtovanie;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 978
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie toho, ako plán podpory 
obnovy a odolnosti spĺňa minimálne 
požiadavky na alokáciu stanovené v 
článku 14 ods. 1 pre európske prioritné 
oblasti uvedené v článku 3, konkrétne: 
37 % alokovanej sumy na začleňovanie 
cieľov v oblasti klímy na dosiahnutie 
najnovších cieľov Únie v oblasti klímy do 
roku 2030 a na splnenie cieľa dosiahnuť 
klimatickú neutralitu EÚ do roku 2050; 
aspoň 20 % sumy plánu je vyčlenených na 
digitálnu európsku prioritnú oblasť a 
aspoň 20 % sumy plánu je alokovaných 
na európsku prioritnú oblasť nástroja 
Next Generation EU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 979
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie toho, ako majú 
opatrenia zahrnuté v pláne prispieť k 
plneniu záväzkov Únie a jej členských 
štátov, najmä Parížskej dohody, cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja, 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
členské štáty by pritom mali vždy, keď je 
to možné, zverejniť klimatické, 
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environmentálne a sociálne dôsledky 
opatrení zahrnutých v pláne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 980
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie toho, ako majú 
opatrenia zahrnuté v pláne prispieť k 
transformácii na otvorenú a prístupnú 
digitálnu spoločnosť a hospodárstvo, ako 
aj objasnenie toho, ako opatrenia 
dodržiavajú zásady interoperability, 
energetickej účinnosti a ochrany údajov, 
podporujú digitálnu rovnosť, digitálnu 
dostupnosť, otvorené softvérové a 
hardvérové riešenia a osobné údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 981
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie toho, ako majú 
opatrenia zahrnuté v pláne prispieť k 
plneniu záväzkov Únie a jej členských 
štátov, najmä Parížskej dohody, cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja, 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
členské štáty by pritom mali vždy zverejniť 
klimatické, environmentálne a sociálne 
dôsledky opatrení zahrnutých v pláne; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 982
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) podrobné objasnenie toho, ako 
opatrenia prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov EÚ v oblasti klímy a životného 
prostredia, najmä k transformácii na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy do 
roku 2030 a dosiahnutie cieľa klimatickej 
neutrality EÚ do roku 2050 v súlade s 
nariadením XXXX/XX (európskym 
právnym predpisom v oblasti klímy), 
vrátane informácií o tom, ako:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 983
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k digitálnej transformácii alebo k riešeniu 
výziev, ktoré z nej vyplývajú, v prípade 
potreby vrátane objasnenia primeraných 
zmierňujúcich opatrení na riešenie 
zdravotných rizík súvisiacich so 
zavádzaním novej generácie digitálnych 
technológií, ako je 5G;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 984
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie, do akej miery je 
pravdepodobné, že opatrenia 
predpokladané v pláne účinne prispejú k 
dosiahnutiu cieľov v rámci politík Únie, 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja, k Európskemu pilieru sociálnych 
práv, k Parížskej dohode a k posilneniu a 
prehĺbeniu jednotného trhu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 985
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) národný plán pre rodovú rovnosť 
pre obnovu, ktorého cieľom je účinne 
riešiť rodové otázky, ktoré sa objavujú 
počas krízy, zabezpečiť rodovo citlivé 
zamestnávanie a rovnosť prístupu k 
úverom vrátane opatrení na 
predchádzanie rodovo motivovanému 
násiliu a domácemu násiliu a na boj proti 
nemu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 986
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie opatrení prijatých na 
zabezpečenie toho, aby použitie 
zostávajúcich 70 % požadovanej sumy 
nespôsobilo narušenie opatrení v oblasti 
klímy a biodiverzity a environmentálnej 
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udržateľnosti;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 987
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie toho, ako opatrenia 
uvedené v pláne rešpektujú zásadu 
„nespôsobovať významné škody“ v súlade 
s nariadením (EÚ) 2019/2088; 

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k posilneniu strategickej autonómie Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 989
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k plneniu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 990
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) posúdenie vplyvu plánu na rodovú 
rovnosť a národný plán pre rodovú 
rovnosť v súlade s cieľmi vytýčenými 
v stratégii pre rodovú rovnosť na účinné 
riešenie negatívneho dosahu krízy na 
rodovú rovnosť, a to najmä zabezpečením 
vytvárania vysokokvalitných pracovných 
miest pre ženy, znížením rozdielov v 
odmeňovaní žien a mužov a zabezpečením 
prístupu k úverom pre podnikateľky a 
prostredníctvom opatrení na 
predchádzanie rodovo motivovanému 
násiliu a sexuálnemu obťažovaniu a na 
boj proti nemu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 991
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) podrobné objasnenie toho, ako sa 
má opatreniami zabezpečiť dodržiavanie 
zásady „nespôsobovať významné škody“ a 
to, aby najmenej 40 % sumy požadovanej 
na plán podpory obnovy a odolnosti 
prispelo k začleneniu opatrení v oblasti 
klímy a biodiverzity a cieľov 
environmentálnej udržateľnosti na 
základe metodiky poskytnutej Komisiou v 
súlade s článkom 14 ods. 1;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 992
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) pre každé opatrenie v pláne 
podpory obnovy a odolnosti objasnenie 
toho, ako členský štát uplatnil usmernenia 
pre posudzovanie v oblasti klímy a 
biodiverzity a overil, že žiadne opatrenie v 
pláne podpory obnovy a odolnosti výrazne 
nenarušuje plnenie žiadneho z 
environmentálnych cieľov uvedených v 
nariadení (EÚ) 2020/852 v súlade s 
článkom 17 toho istého nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 993
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) objasnenie toho, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť k 
plneniu záväzkov Únie a jej členských 
štátov, najmä Parížskej dohody a nových 
cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky 
do roku 2030, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 994
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) objasnenie spôsobu, ako investície 
uskutočnené v rámci plánu podpory 
obnovy a odolnosti zabezpečia dlhodobú 
prosperitu Únie umožnením rýchleho 
splácania prijatých pôžičiek, aby sa v čo 
najväčšej možnej miere zabránilo 
zaťaženiu budúcich generácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 995
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) objasnenie toho, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k presadzovaniu rodovej rovnosti a zásady 
uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a 
k odstraňovaniu rodovej diskriminácie 
alebo výziev, ktoré z nej vyplývajú;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k plneniu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 997
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) objasnenie toho, ako sa pri 
opatreniach plánu dodržiavajú zásady 
dobrej správy vecí verejných a ako sa 
zabezpečujú finančné prostriedky pred 
možnou korupciou a nezákonným 
využívaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 998
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) objasnenie toho, ako opatrenia 
prispejú k dosiahnutiu cieľa začleňovania 
klimatického hľadiska vo výške 37 % v 
každom pláne podpory obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 999
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) podrobné objasnenie toho, ako sa 
má opatreniami zabezpečiť, aby najmenej 
30 % sumy požadovanej na plán podpory 
obnovy a odolnosti prispelo k 
vykonávaniu zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv a aby žiadne reformy a 
investície podporované v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
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odolnosti neboli v rozpore s vykonávaním 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1000
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) podrobné objasnenie toho, ako 
opatrenia prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov EÚ v oblasti klímy a životného 
prostredia, najmä k transformácii na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy do 
roku 2030 a dosiahnutie cieľa klimatickej 
neutrality EÚ do roku 2050 v súlade s 
nariadením XXXX/XX (európskym 
právnym predpisom v oblasti klímy), 
vrátane informácií o tom, ako:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1001
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) podrobné objasnenie toho, ako sa 
má opatreniami zabezpečiť, aby najmenej 
40 % sumy požadovanej na plán podpory 
obnovy a odolnosti prispelo k začleneniu 
opatrení v oblasti klímy a 10 % v oblasti 
biodiverzity a cieľov environmentálnej 
udržateľnosti na základe metodiky 
poskytnutej Komisiou v súlade s článkom 
14 ods. 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1002
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, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) objasnenie toho, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť k 
plneniu cieľov EÚ v oblasti klímy a 
životného prostredia, najmä k dosiahnutiu 
aktualizovaných cieľov Únie v oblasti 
klímy do roku 2030 a k cieľu klimatickej 
neutrality do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1003
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) objasnenie toho, ako sa pri 
opatreniach plánu dodržiavajú zásady 
dobrej správy vecí verejných a ako sa 
zabezpečujú finančné prostriedky pred 
možnou korupciou a nezákonným 
využívaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1004
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) objasnenie toho, ako opatrenia 
prispejú k dosiahnutiu horizontálneho 
cieľa 10 % výdavkov na biodiverzitu;

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh by umožnil dvojité započítavanie, keďže dosiahnutie cieľa v oblasti 
biodiverzity možno uľahčiť výdavkami súvisiacimi s klímou.

Pozmeňujúci návrh 1005
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) zhrnutie konzultácií so 
zainteresovanými stranami, ako sa uvádza 
v článku 14 ods. 5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1006
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) posúdenie vplyvu na rodovú 
rovnosť, ktoré poskytne informácie 
užitočné pre opatrenia zahrnuté v pláne;

Or. en

Pozmeňujúci 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 nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) podrobné objasnenie toho, ako sa 
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má opatreniami zabezpečiť, aby najmenej 
37 % sumy požadovanej na plán podpory 
obnovy a odolnosti prispelo k začleneniu 
opatrení v oblasti klímy na základe 
metodiky poskytnutej Komisiou v súlade s 
článkom 14 ods. 2a, a preukázanie toho, 
ako výrazne zmenšujú medzeru 
v investíciách členských štátov šetrných 
ku klíme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1008
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) odôvodnenie neexistencie 
konfliktu záujmov v súvislosti s plnením 
rozpočtu EÚ v prípade všetkých opatrení 
týkajúcich sa verejných investícií 
obsiahnutých v pláne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1009
Martin Hojsík

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) informáciu o tom, že opatrenia sú 
v súlade so zásadou „nespôsobovať 
významné škody“ na základe usmernení, 
ktoré poskytla Komisia v súlade s článkom 
3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1010
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) informáciu o tom, že opatrenia 
prispejú k dosiahnutiu cieľa začleňovania 
klimatického hľadiska vo výške 40 % v 
každom pláne podpory obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1011
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ce) informáciu o tom, že opatrenia 
prispejú k dosiahnutiu cieľa 10 % 
výdavkov na biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1012
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cf) informáciu o tom, že opatrenia sú 
v súlade so zásadou „nespôsobovať 
významné škody“ na základe usmernení, 
ktoré poskytla Komisia v súlade s článkom 
3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1013
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac štyroch rokov 
a investícií počas obdobia najviac 
siedmich rokov;

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac siedmich rokov; 
vybrané čiastkové ciele a cieľové hodnoty 
umožnia implementáciu 
infraštruktúrnych investícií, ktoré si 
vzhľadom na svoju prirodzenú veľkosť a 
zložitosť môžu vyžadovať dlhšie obdobia 
vykonávania;

Or. en

Odôvodnenie

Výber príslušných čiastkových cieľov a cieľových hodnôt nesmie brániť začleneniu 
infraštruktúrnych investícií do plánov podpory obnovy a odolnosti a ani od neho odrádzať, 
keďže tieto infraštruktúrne investície by si vzhľadom na svoju prirodzenú veľkosť a zložitosť 
vyžadovali dlhšie obdobia realizácie.

Pozmeňujúci návrh 1014
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac štyroch rokov 
a investícií počas obdobia najviac siedmich 
rokov;

d) predpokladané vedecky podložené a 
časovo viazané čiastkové ciele, cieľové 
hodnoty a orientačný harmonogram 
implementácie reforiem počas obdobia 
najviac štyroch rokov a investícií počas 
obdobia najviac siedmich rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1015
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac štyroch rokov 
a investícií počas obdobia najviac siedmich 
rokov;

d) jasné predpokladané čiastkové 
ciele, cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
posilňujúcich rast počas obdobia najviac 
štyroch rokov a investícií počas obdobia 
najviac siedmich rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1016
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac štyroch rokov 
a investícií počas obdobia najviac 
siedmich rokov;

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia do 31. decembra 2024 
a investícií počas obdobia do 31. decembra 
2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1017
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac štyroch rokov 
a investícií počas obdobia najviac siedmich 
rokov;

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac dvoch rokov 
a investícií počas obdobia najviac siedmich 
rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1018
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac štyroch rokov 
a investícií počas obdobia najviac siedmich 
rokov;

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac piatich rokov 
a investícií počas obdobia najviac deviatich 
rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1019
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) predpokladané investičné projekty 
a súvisiace investičné obdobie;

e) predpokladané investičné projekty, 
súvisiace investičné obdobie a prípadne 
odkazy na zapojenie súkromných 
partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1020
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) predpokladané investičné projekty 
a súvisiace investičné obdobie;

e) predpokladané investičné projekty 
a súvisiace investičné obdobie, ako aj 
hodnotiaci mechanizmus uvedený v 
článku 23;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1021
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) predpokladané investičné projekty 
a súvisiace investičné obdobie;

e) predpokladané udržateľné 
investičné projekty a súvisiace investičné 
obdobie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1022
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť;

f) odhadované celkové náklady na 
reformy posilňujúce rast a udržateľné 
investície, na ktoré sa vzťahuje predložený 
plán podpory obnovy a odolnosti (ďalej aj 
„odhadované celkové náklady na plán 
podpory obnovy a odolnosti“), podložené 
jasným odôvodnením a ich súlad so 
zásadou nákladovej efektívnosti 
a primeranosť očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1023
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 

f) odhadované celkové náklady na 
reformy posilňujúce rast a udržateľné 
investície, na ktoré sa vzťahuje predložený 
plán podpory obnovy a odolnosti (ďalej aj 
„odhadované celkové náklady na plán 
podpory obnovy a odolnosti“), podložené 
jasným odôvodnením a ich súlad so 
zásadou nákladovej efektívnosti 
a primeranosť očakávanému vplyvu na 
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a zamestnanosť; hospodárstvo a zamestnanosť;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 1024
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť;

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť, náklady spojené 
s nečinnosťou, pokiaľ ide o 
transformáciu v oblasti životného 
prostredia a klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1025
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť;

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť vrátane nezávisle 
posúdenej pravdepodobnosti ich 
neúspechu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1026
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť;

f) odhadované celkové náklady na 
reformné a investičné opatrenia, ktoré 
obsahuje predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich súlad so zásadou 
nákladovej efektívnosti a primeranosť ich 
očakávanému sociálnemu a 
hospodárskemu vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1027
Johan Van Overtveldt

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť;

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením, že očakávaný vplyv na 
hospodárstvo a zamestnanosť nemožno 
dosiahnuť inými, nákladovo 
efektívnejšími prostriedkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1028
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) podiel odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy a 
odolnosti uvedený v písmene f), 
pridelených na udržateľné hospodárske 
činnosti vymedzené v nariadení (EÚ) 
2020/852, diferencovaný podľa 
environmentálnych cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1029
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) odôvodnenie, ako plán podpory 
obnovy a odolnosti spĺňa minimálne 
požiadavky na alokáciu stanovené v 
článku 4a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1030
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) prípadne informácie o existujúcom 
alebo plánovanom financovaní 
z prostriedkov Únie;

g) informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z prostriedkov 
Únie a o prepojení s predchádzajúcimi 
alebo plánovanými reformami v rámci 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem alebo Nástroja technickej 
podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1031
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) objasnenie, ako plánované 
reformy a investície riešia výzvy týkajúce 
sa dobrej a účinnej verejnej správy a 
nedostatkov kapacít prostredníctvom 
budovania kapacít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1032
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné;

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné najmä na zmiernenie 
zistených negatívnych 
environmentálnych, hospodárskych a 
sociálnych vplyvov a príspevok k 
posilneniu hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti a konvergencie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1033
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné;

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné, okrem iného obmedzenie 
byrokracie na vnútroštátnej úrovni a 
rozšírenie verejno-súkromných 
partnerstiev;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1034
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné;

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné, vrátane harmonogramu 
všetkých sprievodných politických 
opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1035
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) zhrnutie konzultácií, ktoré sa 
uskutočnili s miestnymi a regionálnymi 
orgánmi, so sociálnymi partnermi, 
s organizáciami občianskej spoločnosti a 
inými príslušnými zainteresovanými 
stranami pri príprave plánu podpory 
obnovy a odolnosti, a informácie o tom, 
ako boli zohľadnené príspevky miestnych 
a regionálnych orgánov, sociálnych 
partnerov, organizácií občianskej 
spoločnosti a iných príslušných 
zainteresovaných strán, a ak si to 
zainteresované strany želajú, ich 
stanoviská sa pripoja k národným 
programom reforiem, prípadne 
k národným plánom podpory obnovy a 
odolnosti, ako aj podrobnosti o 
plánovaných konzultáciách a dialógoch 
týkajúcich sa vykonávania plánu podpory 
obnovy a odolnosti vrátane príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1036
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
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Armand

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) informácie o tom, ako sa 
uskutočnili konzultácie s obcami, 
miestnymi a regionálnymi orgánmi, so 
sociálnymi partnermi, s organizáciami 
občianskej spoločnosti vrátane 
mládežníckych organizácií, ako sa 
zohľadnilo ich stanovisko, a ak si to 
želajú konzultované subjekty, poskytne sa 
ich príspevok v písomnej podobe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1037
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) zhrnutie vypočutí, ktoré sa 
uskutočnili s miestnymi orgánmi, so 
sociálnymi partnermi a so zástupcami 
sociálnych hnutí pri vypracúvaní plánu 
podpory obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1038
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) odôvodnenie, ako reformné 
záväzky predstavujú komplexný balík 
reforiem;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1039
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) mechanizmy na účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
dotknutým členským štátom vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov;

j) mechanizmy na účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
dotknutým členským štátom vrátane 
navrhovaných časovo viazaných a vedecky 
podložených čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj ukazovateľov 
udržateľnosti na meranie pokroku pri 
dosahovaní environmentálnych cieľov a v 
súlade s taxonómiou EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1040
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) mechanizmy na účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
dotknutým členským štátom vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov;

j) mechanizmy na účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
dotknutým členským štátom vrátane 
navrhovaných kvalitatívnych a 
kvantitatívnych čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov vrátane toho, ako plán 
zlepší výkonnosť podľa krajín v rámci 
sociálneho prehľadu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1041
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno j
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) mechanizmy na účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
dotknutým členským štátom vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov;

j) mechanizmy na účinné 
monitorovanie a účinnú realizáciu plánu 
podpory obnovy a odolnosti dotknutým 
členským štátom vrátane navrhovaných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, 
ako aj súvisiacich ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1042
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) mechanizmy na účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
dotknutým členským štátom vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov;

j) mechanizmy na účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
dotknutým členským štátom vrátane 
navrhovaných jasných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1043
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) opatrenia prijaté členským štátom 
na ochranu finančných záujmov EÚ 
vrátane opatrení na predchádzanie 
nezrovnalostiam a podvodom, ich 
odhaľovanie, nápravu a vyšetrovanie, 
vymáhanie stratených, neoprávnene 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
uloženie sankcií; členské štáty využívajú 
IT nástroje, ktoré im dá k dispozícii 
Komisia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1044
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) prípadne žiadosť o úverovú 
podporu a dodatočné čiastkové ciele 
uvedené v článku 12 ods. 2 a 3 a ich prvky 
a

k) prípadne žiadosť o úverovú 
podporu a v náležitých prípadoch 
príslušné čiastkové ciele uvedené v článku 
12 ods. 2, 3 a 3a a ich prvky a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1045
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) prípadne žiadosť o úverovú 
podporu a dodatočné čiastkové ciele 
uvedené v článku 12 ods. 2 a 3 a ich prvky 
a

k) prípadne žiadosť o úverovú 
podporu a dodatočné jasné čiastkové ciele 
uvedené v článku 12 ods. 2 a 3 a ich prvky 
a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1046
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) objasnenie plánov, systémov a 
konkrétnych opatrení členských štátov na 
predchádzanie konfliktom záujmov, 
korupcii a podvodom, ich odhaľovanie a 
nápravu pri využívaní finančných 
prostriedkov získaných v rámci tohto 
mechanizmu vrátane tých, ktoré sú 
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zamerané na zabránenie dvojitému 
financovaniu z iných programov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1047
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) informácie o tom, ako plán 
podpory obnovy a odolnosti prispeje k 
zdravým fiškálnym politikám v 
strednodobom a dlhodobom horizonte, 
najmä ak Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti zahŕňa grantovú 
zložku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1048
Moritz Körner, Nicola Beer

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) záväzok plne spolupracovať s 
Európskou prokuratúrou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1049
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) informácie týkajúce sa otázky, ako 
plán podpory obnovy a odolnosti vytvára 
európsku pridanú hodnotu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1050
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno k b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kb) objasnenie, ako má plán podpory 
obnovy a odolnosti vytvoriť európsku 
pridanú hodnotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1051
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno k c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kc) objasnenie, ako plán podpory 
obnovy a odolnosti nenahrádza opakujúce 
sa vnútroštátne rozpočtové výdavky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1052
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno k d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

kd) objasnenie, ako je plán podpory 
obnovy a odolnosti v súlade so zásadami 
stratégie EÚ pre rodovú rovnosť na 
obdobie rokov 2020 – 2025;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1053
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Pred prijatím plánu podpory 
obnovy a odolnosti členské štáty 
uskutočnia konzultácie so 
zainteresovanými stranami vrátane 
hospodárskych a sociálnych partnerov, 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
expertov, výskumných inštitúcií, 
zamestnávateľov, odborových zväzov 
a komunitných organizácií v súlade 
s článkom [6] nariadenia (EÚ) …/... [nové 
VN], do ktorých v prípade potreby zapoja 
národné a regionálne parlamenty .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1054
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, 
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. ubezpečenie, že finančná pomoc by 
sa mala poskytovať len podnikom, ktoré 
dodržiavajú uplatniteľné kolektívne 
zmluvy a neodkupujú späť akcie, 
nevyplácajú dividendy akcionárom ani 
neprerozdeľujú nadmerné bonusy na 
obdobie do 31. decembra 2022, aby sa 
zabezpečilo, že finančné prostriedky sa 
použijú napr. na udržanie pracovných 
miest, a nie na odmeňovanie akcionárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1055
Jonás Fernández, Costas Mavrides



PE657.420v01-00 272/277 AM\1213689SK.docx

SK

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty môžu najneskôr do 
15. októbra predložiť aktualizáciu svojich 
ročných plánov podpory obnovy a 
odolnosti spolu s návrhom rozpočtu na 
nasledujúci rok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1056
Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Paul Tang, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Prijímajúce podniky by mali 
dosvedčiť, že nie sú zapojené do žiadneho 
daňového plánovania podliehajúceho 
oznamovaniu podľa smernice 2018/822, 
pokiaľ ide o cezhraničné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1057
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 

vypúšťa sa
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technickej pomoci.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 1058
José Gusmão

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
technickej pomoci.

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Technická podpora plne dodržiava 
vnútroštátne pravidlá a postupy týkajúce 
kolektívneho vyjednávania. Táto podpora 
nemôže oslabiť úlohu sociálnych 
partnerov ani ohroziť autonómiu 
kolektívneho vyjednávania. Členské štáty 
takisto môžu v súlade s príslušným 
nariadením požiadať o technickú podporu 
v rámci Nástroja technickej pomoci. 
Komisia poskytne Európskemu 
parlamentu všetky relevantné informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1059
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
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technickej pomoci. technickej pomoci. Technická podpora 
plne dodržiava vnútroštátne pravidlá a 
postupy týkajúce kolektívneho 
vyjednávania. Činnosti technickej 
podpory nemôžu oslabiť úlohu sociálnych 
partnerov ani ohroziť autonómiu 
kolektívneho vyjednávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1060
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
technickej pomoci.

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
technickej pomoci bez toho, aby bola 
oslabená úloha sociálnych partnerov, 
pričom sa v plnej miere dodržiavajú 
vnútroštátne pravidlá a postupy týkajúce 
sa kolektívneho vyjednávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1061
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
zabrániť ďalšej administratívnej záťaži 
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využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
technickej pomoci.

pre členské štáty a umožniť žiadajúcim 
členským štátom využívať skúsenosti iných 
členských štátov. Členské štáty takisto 
môžu v súlade s príslušným nariadením 
požiadať o technickú podporu v rámci 
Nástroja technickej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1062
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti a zodpovednosti môžu 
príslušné výbory Európskeho parlamentu 
vyzvať zástupcov členských štátov 
zodpovedných za plán podpory obnovy a 
odolnosti, aby sa dostavili pred výbory a 
predložili plán podpory obnovy a 
odolnosti. Relevantné informácie Komisia 
sprístupní Európskemu parlamentu a 
Rade súčasne a za rovnakých podmienok. 
Komisia sprístupní prostredníctvom 
verejnej online platformy návrhy 
a konečné verzie národných plánov 
podpory obnovy a odolnosti, prípadné 
odporúčania, ktoré vypracovala na 
zlepšenie týchto plánov pred ich 
schválením, ako aj podrobné zhrnutie 
posúdení uvedených v článku 16 a 
podrobné hodnotenie udelené 
predloženým plánom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1063
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Každý členský štát vytvorí 
partnerstvo s príslušnými regionálnymi a 
miestnymi orgánmi, s občianskou 
spoločnosťou, partnermi v oblasti 
životného prostredia a subjektmi 
zodpovednými za podporu sociálneho 
začlenenia, základných práv, práv osôb so 
zdravotným postihnutím, rodovej rovnosti 
a nediskriminácie. Členský štát zapojí 
týchto partnerov do prípravy, 
implementácie a monitorovania plánov 
podpory obnovy a odolnosti. Organizácia 
a implementácia partnerstva sa 
uskutočňuje v súlade s delegovaným 
nariadením Komisie (EÚ) č. 240/2014.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1064
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Na zabezpečenie väčšej 
transparentnosti a zodpovednosti môžu 
príslušné výbory Európskeho parlamentu 
vyzvať zástupcov členských štátov 
zodpovedných za plány podpory obnovy a 
odolnosti a v prípade potreby nezávislé 
fiškálne inštitúcie, aby sa dostavili pred 
výbory a predložili plán podpory obnovy a 
odolnosti. Relevantné informácie sa 
uprednostnia a Komisia ich sprístupní 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne 
a za rovnakých podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1065
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Plány podpory obnovy a odolnosti 
sa vypracujú s riadnym zapojením 
zainteresovaných strán, ako sú obce, 
miestne a mestské orgány (vrátane 
národných a regionálnych hlavných miest 
a/alebo 10 najväčších miest daného 
členského štátu), regionálne vlády, 
mimovládne organizácie a organizácie 
občianskej spoločnosti, ako aj odborové 
zväzy a zástupcovia odvetvia 
hospodárstva, v súlade so zásadou 
partnerstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1066
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty by mali zabezpečiť 
dodržiavanie zásady partnerstva pri 
príprave plánov podpory obnovy a 
odolnosti, pričom by mali vychádzať z 
viacúrovňového prístupu riadenia a 
zabezpečiť zapojenie občianskej 
spoločnosti a sociálnych partnerov.

Or. en


