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Pozměňovací návrh 1067
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Pro financování z facility na podporu 
oživení a odolnosti nejsou způsobilé běžné 
rozpočtové výdaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1068
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti postupuje v 
úzké spolupráci s dotčeným členským 
státem. Komise může vznášet připomínky 
nebo požadovat doplňující informace. 
Dotčený členský stát tyto požadované 
doplňující informace poskytne a v případě 
potřeby může plán před jeho oficiálním 
předložením revidovat.

1. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti postupuje v 
úzké spolupráci s dotčeným členským 
státem. Komise může vznášet připomínky 
nebo požadovat doplňující informace. 
Dotčený členský stát tyto požadované 
doplňující informace poskytne a v případě 
potřeby může plán před jeho oficiálním 
předložením revidovat. Komise ve 
spolupráci s evropskými sociálními 
partnery provádí konzultace se sociálními 
partnery dané země s cílem shromáždit 
jejich názory na vlastní odpovědnost, 
soudržnost a účinnost národního plánu 
na podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti postupuje v 
úzké spolupráci s dotčeným členským 
státem. Komise může vznášet připomínky 
nebo požadovat doplňující informace. 
Dotčený členský stát tyto požadované 
doplňující informace poskytne a v případě 
potřeby může plán před jeho oficiálním 
předložením revidovat.

1. Komise při vypracování posouzení 
plánu na podporu oživení a odolnosti a 
případně při jeho aktualizaci postupuje po 
konzultaci s Evropským parlamentem v 
úzké spolupráci s dotčeným členským 
státem. Komise může k navrženým 
plánům vznášet připomínky nebo 
požadovat doplňující informace. Dotčený 
členský stát tyto požadované doplňující 
informace poskytne a v případě potřeby 
může navržený plán před jeho oficiálním 
předložením revidovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 1070
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise ve spolupráci s evropskými 
sociálními partnery provádí konzultace 
místními a regionálními orgány, 
sociálními partnery, organizacemi 
občanské společnosti a dalšími 
zúčastněnými stranami z dané země s 
cílem shromáždit jejich názory na vlastní 
odpovědnost, soudržnost a účinnost 
národního plánu na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1071
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ve svém hodnocení Komise 
zohlední synergické vazby vytvořené mezi 
plány na podporu oživení a odolnosti 
různých členských států a přihlédne k 
tomu, zda se tyto plány doplňují s dalšími 
investičními plány na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 1072
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu širší cíle 
facility podle článku 4, analytické 
informace o dotčeném členském státě 
týkající se právního státu, které jsou k 
dispozici v kontextu evropského semestru, 
strategických pokynů týkajících se 
reforem a veřejných investic, které byly 
předmětem diskusí Rady a Evropského 
parlamentu, zkušenosti z reforem 
získaných prostřednictvím programů  
podpory strukturálních reforem a nástroje 
pro technickou podporu a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1073
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, evropskou strategii pro rovnost 
žen a mužů na období 2020–2025 a 
územní plány spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci, a v příslušném případě 
informace z technické podpory obdržené 
prostřednictvím nástroje pro technickou 
podporu a informace obsažené ve výroční 
zprávě o právním státu, srovnávacím 
přehledu o soudnictví, srovnávacím 
přehledu sociálních ukazatelů nebo 
různých doporučeních Komise. Komise si 
vyžádá rovněž posouzení dopadu plánu na 
rovnost žen a mužů, které provedou 
nezávislí odborníci, takové posouzení 
provede sama.

Or. en

Pozměňovací návrh 1074
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
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státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu. Komise si rovněž 
vyžádá posouzení dopadu plánu na 
rovnost žen a mužů, které provedou 
nezávislí odborníci, nebo toto posouzení 
provede sama.

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, Gabriele Bischoff, 
Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu. Komise si rovněž 
vyžádá posouzení dopadu plánu na 
rovnost žen a mužů, které provedou 
nezávislí odborníci, nebo takové 
posouzení provede sama.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1076
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, nejnovějších 
doporučeních Rady pro hospodářskou 
politiku eurozóny (v případě členských 
států, jejichž měnou je euro), včetně 
dostupných informací o míře korupce, a 
odůvodnění a náležitosti poskytnuté 
dotčeným členským státem, jak jsou 
uvedeny v čl. 15 odst. 3, a jakékoliv další 
relevantní informace, zejména včetně 
informací obsažených v národním 
programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1077
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
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státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu. Je třeba uvažovat o 
speciálních vícejazyčných internetových 
stránkách, na nichž by byla poskytována 
podpora a informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 1078
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu odůvodnění 
a náležitosti poskytnuté dotčeným 
členským státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 
odst. 3, a jakékoliv další relevantní 
informace, zejména včetně informací 
obsažených v národním programu reforem 
a národním energetickém a klimatickém 
plánu dotčeného členského státu a v 
příslušném případě informací z technické 
podpory obdržené prostřednictvím nástroje 
pro technickou podporu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1079
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem dotčeného 
členského státu, pravděpodobnosti 
neúspěchu plánu pro obnovu a odolnost, a 
v příslušném případě informací z technické 
podpory obdržené prostřednictvím nástroje 
pro technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1080
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě, 
které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, jak jsou uvedeny v čl. 15 odst. 3, a 
jakékoliv další relevantní informace, 
zejména včetně informací obsažených v 
národním programu reforem a národním 
energetickém a klimatickém plánu 

2. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti a při určení 
částky, jež má být dotčenému členskému 
státu přidělena, vezme v úvahu analytické 
informace o dotčeném členském státě a 
odůvodnění a náležitosti poskytnuté 
dotčeným členským státem, jak jsou 
uvedeny v čl. 15 odst. 3, a jakékoliv další 
relevantní informace, zejména včetně 
informací obsažených v národním 
energetickém a klimatickém plánu 
dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
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dotčeného členského státu a v příslušném 
případě informací z technické podpory 
obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

obdržené prostřednictvím nástroje pro 
technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1081
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise posoudí, zda je plán na 
podporu oživení a odolnosti slučitelný s 
horizontálními požadavky uvedenými v 
článku 4a:
– zda jsou investiční projekty součástí 
plánů strategických investic třetích zemí a 
zda je ovlivňují faktory, které by mohly 
ohrozit bezpečnost nebo veřejný pořádek a 
které členské státy a Komise mají 
povinnost zohledňovat podle článku 4 
nařízení 2019/452;
– zda opatření uvedená v plánu podporu 
oživení a odolnosti nenahrazují opakující 
se výdaje z vnitrostátního rozpočtu a jsou 
v souladu se zásadou  adicionality 
unijního financování.
– zda je plán na podporu oživení a 
odolnosti v souladu se strategií EU pro 
rovnost žen a mužů na období 2020–2025.
– zda plán na podporu oživení a odolnosti 
bude vytvářet evropskou přidanou 
hodnotu;
– zda plán na podporu oživení a odolnosti 
dodržuje minimální příděly uvedené v 
článku 4a;
Pokud plán na podporu obnovu a 
obnovení nesplňuje výše uvedené 
horizontální požadavky, není způsobilý 
pro financování. Dotčený členský stát 
může požádat o technickou pomoc v rámci 
nástroje pro technickou podporu, aby bylo 
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možné zlepšit přípravu návrhu v 
následujících cyklech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1082
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise posoudí, zda je plán na 
podporu oživení a odolnosti slučitelný s 
horizontálními požadavky uvedenými v čl. 
14 odst. 1a:
– zda jsou investiční projekty součástí 
plánů strategických investic třetích zemí a 
zda je ovlivňují faktory, které by mohly 
ohrozit bezpečnost nebo veřejný pořádek a 
které členské státy a Komise mají 
povinnost zohledňovat podle článku 4 
nařízení 2019/452;
– zda opatření uvedená v plánu podporu 
oživení a odolnosti nenahrazují opakující 
se výdaje z vnitrostátního rozpočtu a jsou 
v souladu se zásadou adicionality 
unijního financování.
– zda plán na podporu oživení a odolnosti 
dodržuje minimální příděly uvedené v čl. 
14 odst. 1a;
Pokud plán na podporu obnovu a 
obnovení nesplňuje výše uvedené 
horizontální požadavky, není způsobilý 
pro financování. Dotčený členský stát 
může požádat o technickou pomoc v rámci 
nástroje pro technickou podporu, aby bylo 
možné zlepšit přípravu návrhu v 
následujících cyklech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1083
Johan Van Overtveldt
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a k vytvoření solidní 
střednědobé rozpočtové pozice, která 
zajistí udržitelnost veřejných financí nebo 
rychlý pokrok na cestě k jejímu dosažení, 
a pro uvedený účel zohlední tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1084
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené  a digitální 
transformaci, jakož i přechod k odolnému 
pečovatelskému odvětví a podpoře 
rovného postavení žen a mužů, a pro 
uvedený účel zohlední tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1085
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a k posílení strategické 
autonomie Unie a pro uvedený účel 
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zohlední tato kritéria:
Or. fr

Pozměňovací návrh 1086
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a pro uvedený účel zohlední tato 
kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k oblasti 
působnosti a cílům uvedeným v článcích 3 
a 4 a pro uvedený účel zohlední tato 
kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1088
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené, sociální a 
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transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

digitální transformaci a pro uvedený účel 
zohlední tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1089
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené, 
pečovatelské a digitální transformaci a pro 
uvedený účel zohlední tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1090
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

3. Komise posoudí účinnost, 
efektivnost, relevanci a soudržnost plánu 
na podporu oživení a odolnosti a pro 
uvedený účel zohlední tyto prvky:

Or. en

Pozměňovací návrh 1091
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 3. Komise posoudí účinnost, 
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soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

efektivnost, relevanci a soudržnost plánu 
na podporu oživení a odolnosti a pro 
uvedený účel zohlední tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1092
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

3. Komise posoudí význam plánu na 
podporu oživení a odolnosti z hlediska 
priorit evropské politiky a jeho efektivitu, 
účinnost a soudržnost a pro uvedený účel 
zohlední tato kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1093
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1094
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1095
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1096
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 

vypouští se
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semestru;
Or. en

Pozměňovací návrh 1097
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

a) zda poskytnuté odůvodnění v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
přispěje k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v příslušných 
doporučeních určených dotčenému 
členskému státu, včetně jeho fiskálních 
aspektů, a v doporučeních vydaných podle 
článku 6 nařízení (EU) č. 1176/2011 
dotyčnému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, přičemž v případě zemí 
eurozóny je třeba věnovat náležitou 
pozornost doporučením pro eurozónu 
schváleným Evropskou radou; při 
vyplácení prostředků mají prioritu 
opatření, která odpovídají doporučení pro 
danou zemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 1098
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 

a) zda je plán na podporu oživení a 
odolnosti slučitelný s pilíři stanovenými v 
článku 3;
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semestru;
Or. en

Pozměňovací návrh 1099
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
posledních příslušných doporučeních 
určených dotčenému členskému státu, 
výzev a priorit uvedených v nejnovějších 
doporučeních Rady k hospodářské politice 
eurozóny pro členské státy, jejichž měnou 
je a euro, nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 1100
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních, včetně 
fiskálních aspektů, doporučených 
vydaných podle článku 6 nařízení č. 
1176/2011 dotčenému členskému státu 
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1101
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
oblasti působnosti uvedené v článku 3 a 
cílům uvedeným v článku 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 1102
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních týkajících se 
dopadu pandemie na ekonomiku, 
zaměstnanost a sociální věci určených 
dotčenému členskému státu, nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 1103
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

a) význam z hlediska priorit evropské 
politiky:

zda plán na podporu oživení a odolnosti 
dodržuje minimální příděly uvedené na 
prioritní oblasti evropské politiky v čl. 14 
odst. 1a;

Or. en

Pozměňovací návrh 1104
Johan Van Overtveldt

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních, včetně 
fiskálních aspektů, určených dotčenému 
členskému státu nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 1105
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
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příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu a v národních 
programech reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1106
Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
přijala v rámci evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 1107
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Pokud Komise na základě 
hloubkového přezkumu dospěje k závěru, 
že se členský stát potýká s nerovnováhou 
nebo nadměrnou nerovnováhou, je 
podáno vysvětlení způsobu, jakým byla 
vydána doporučení podle článku 6 
nařízení (EU) č. 1176/2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 1108
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti dodržuje minimální příděly 
uvedené v čl. 14 odst. 1 pro prioritní 
oblasti evropské politiky uvedené v článku 
3;

Or. en

Pozměňovací návrh 1109
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) efektivnost:
Or. en

Pozměňovací návrh 1110
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí posílení jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1111
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti bude mít na dotčený 
členský stát trvalý dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 1112
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné monitorování a provádění plánu 
na podporu oživení a odolnosti, včetně 
předpokládaného harmonogramu, 
milníků a cílů a souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1113
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 1114
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. a f (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

af) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1115
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1116
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1117
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

b) zda se očekává, že plán účinně 
přispěje k posílení potenciálu udržitelného 
růstu, bude vytvářet kvalitní pracovní 
příležitosti a zvyšovat hospodářskou, 
sociální a institucionální odolnost 
dotčených členských států a jejich 
připravenost na krize a zda bude současně 
podporovat genderově vyváženou 
implementaci v zájmu zmírnění 
hospodářských a sociálních dopadů krize 
a přispívat k hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1118
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

b) jak účinně přispívá plán k zelené a 
digitální transformaci v souladu s unijní 
taxonomií a zásadou „významně 
nepoškozovat“; a jak plán přispívá k cílům 
stanoveným ve vnitrostátních plánech v 
oblasti energetiky a klimatu a k přechodu 
směrem ke klimatické neutralitě do roku 
2030 nebo nejpozději do roku 2050 a k 
cílům stanoveným na základě 2018/1999 
(„evropský právní rámec pro klima“);

Or. en

Pozměňovací návrh 1119
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají, a zejména zda plán obsahuje 
opatření, jejichž cílem je překlenou 
digitální propast v členských státech EU, 
a opatření ke zvýšení digitální 
gramotnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1120
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené transformaci nebo 
k řešení výzev, které z ní vyplývají, včetně 
toho, zda je plán v souladu se zásadou 
„významně nepoškozovat“ podle nařízení 
2020/852;

Or. en

Pozměňovací návrh 1121
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

b) zda se očekává, že plán účinně 
přispěje k plnění závazků Unie a jejích 
členských států, zejména Pařížské dohody, 
cílů udržitelného rozvoje OSN a 
evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1122
Sirpa Pietikäinen
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za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a současně i k přechodu k 
odolnému pečovatelskému odvětví nebo k 
řešení výzev, které z nich vyplývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 1123
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Gabriele 
Bischoff, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k transformaci v oblasti 
péče a k řešení výzev, které z nich 
vyplývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 1124
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

b) zda se očekává, že alespoň 50 % z 
částky požadované na financování plánu 
bude přispívat k začleňování cílů v oblasti 
klimatu a životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1125
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda je plán v souladu s úsilím o 
omezení globálního zvýšení teploty na 1,5 
°C nad úrovní před průmyslovou revolucí 
a s cíli Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí, a zejména zda alespoň 40 % 
celkových odhadovaných nákladů plánů 
na podporu oživení a odolnosti je 
přiděleno na činnosti, které významným 
způsobem přispívají ke zmírňování změny 
a klimatu a přizpůsobení se změně 
klimatu podle článků 10 a 11 nařízení 
(EU) 2020/852, a alespoň 10 % celkových 
odhadovaných nákladů plánů na podporu 
oživení a odolnosti je přiděleno na 
činnosti, které významným způsobem 
přispívají k některému z cílů podle 
uvedeného nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1126
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda byly u každého opatření 
uvedeného plánu na podporu oživení a 
odolnosti správně uplatněny pokyny pro 
klima a biologickou rozmanitost a zda 
žádné opatření v plánu na podporu 
oživení a odolnosti daného členského 
státu nebrání dosažení environmentálních 
cílů uvedených v nařízení (EU) 2020/852 
v souladu jeho článkem 17;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1127
Piernicola Pedicini.

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k digitální transformaci 
nebo k řešení výzev, které z ní vyplývají, 
včetně proporcionálních zmírňujících 
opatření k řešení zdravotních rizik 
spojených se zaváděním nové generace 
digitálních technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 1128
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda budou opatření přispívat k 
dosažení cíle vynakládat 37 % prostředků 
na klima, v souladu s metodikou 
vypracovanou Komisí podle čl. 14 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 1129
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda budou opatření přispívat k 
dosažení cíle vynakládat 40% prostředků 
na klima, v souladu s metodikou 
vypracovanou Komisí podle čl. 14 odst. 2;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1130
Linea Søgaard-Lidell

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k plnění cílů udržitelného 
rozvoje OSN;

Or. en

Pozměňovací návrh 1131
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda plán obsahuje opatření, jejichž 
cílem je snížit ve strategických oblastech 
závislost na třetích zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1132
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k posílení strategické 
autonomie Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1133
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Účinnost:
Or. en

Pozměňovací návrh 1134
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zda odůvodnění, která členské 
státy poskytly na základě metodiky 
uvedené v čl. 14 odst. 1c s cílem prokázat, 
že veškeré reformy a investice obsažené v 
plánu na podporu oživení a odolnosti jsou 
v souladu se zásadou „významně 
nepoškozovat“ a  s požadavky na 
minimální záruky, zda plán není spojen s 
rizikem typu „carbon lock-in“ a 
nepodporuje hospodářské činnoti uvedené 
v čl. 14 odst. 1d a zda odhad nákladů 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
přidělených na environmentální cíle je 
věrohodný a splňuje požadavky čl. 14 
odst. 1c;

Or. en

Pozměňovací návrh 1135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zda byla správně použita metodika 
Komise pro sledování provádění 
evropského pilíře sociálních práv, zda se 
očekává, že u všech opatření v plánu na 
podporu oživení a odolnosti členského 
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státu bude nejméně 30 % částky 
požadované na plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívat k plnění zásad 
evropského pilíře sociálních práv, a zda 
žádná z reforem a investic podporovaných 
z facility na podporu oživení a odolnosti 
není v rozporu s prováděním evropského 
pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1136
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému 
dopadu na ekonomiku a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1137
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zda budou opatření přispívat k 
dosažení cíle horizontálně vynakládat 10 
% prostředků na biologickou rozmanitost 
v souladu s metodikou vypracovanou 
Komisí podle čl. 14 odst. 2;

Or. en

Odůvodnění

Tento PN umožní dvojí započítávání: k dosažení cíle vynakládat 10 % prostředků na 
biologickou rozmanitost přispějí výdaje na klima.
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Pozměňovací návrh 1138
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k plnění cílů udržitelného 
rozvoje OSN a evropského pilíře 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1139
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zda budou opatření přispívat k 
dosažení cíle vynakládat 10 % prostředků 
na biologickou rozmanitost v souladu s 
metodikou vypracovanou Komisí podle čl. 
14 odst. 2;

Or. en

Pozměňovací návrh 1140
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) zda se očekává, že opatření 
uvedená v plánu budou přispívat k rozvoji 
otevřené a přístupné digitální společnosti 
a ekonomiky, včetně vysvětlení, jak 
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opatření respektují zásady 
interoperability, energetické účinnosti a 
ochrany údajů a jak řeší výzvy spojené s 
transformací, včetně výzev plynoucích z 
digitálních předsudků, nerovnosti a 
nedostatečné digitální přístupnosti a 
nízkých digitálních dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 1141
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, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispívají k cílům EU v oblasti 
klimatu a životního prostředí, zejména 
pokud jde o dosažení aktualizovaných 
klimatických cílů Unie do roku 2030 a o 
cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 1142
Martin Hojsík

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) zda jsou opatření v souladu s 
pokyny pro provádění zásady „významně 
nepoškozovat“ uvedené v článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 1143
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) zda jsou opatření v souladu s 
pokyny pro provádění zásady „významně 
nepoškozovat“ uvedené v článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 1144
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Nathalie 
Loiseau, Linea Søgaard-Lidell, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) zda plán obsahuje opatření k 
tomu, aby nejméně 37 % částky, která je 
požadována na plán na podporu oživení a 
odolnosti, přispívalo k začlenění 
klimatických cílů na základě metodiky, 
kterou stanoví Komise podle čl. 14 odst. 
2a, a demonstrace, že opatření významně 
snižují nedostatek investic příznivých ke 
klimatu v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1145
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) zda plán pro rovnost žen a mužů 
obsažený v plánu na podporu oživení a 
odolnosti účinně řeší dopad krize na 
rovnost žen a mužů a zajišťuje 
genderovou rovnost, zejména v oblasti 
zaměstnanosti, rovných mezd a přístupu k 
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financím, a zda zahrnuje opatření pro 
předcházení a potírání násilí na základě 
pohlaví, domácího násilí a sexuálního 
obtěžování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1146
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti bude mít na dotčený 
členský stát trvalý dopad;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1147
Margarida Marques, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti bude mít na dotčený 
členský stát trvalý dopad;

c) zda má plán na podporu oživení a 
odolnosti vazbu na reformy, které se 
plánují nebo provádějí v rámci programu 
na podporu strukturálních reforem nebo 
nástroje pro technickou podporu, a zda se 
očekává, že bude mít na dotčený členský 
stát trvalý dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 1148
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda se očekává, že plán na podporu c) zda se očekává, že plán na podporu 
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oživení a odolnosti bude mít na dotčený 
členský stát trvalý dopad;

oživení a odolnosti bude mít na dotčený 
členský stát a všechny jeho regiony trvalý 
dopad, zejména pokud jde o kvalitu a 
udržitelnost vytvořených pracovních 
příležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1149
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zda plán pro rovnost žen a mužů 
obsažený v plánu na podporu oživení a 
odolnosti účinně řeší dopad krize na 
rovnost žen a mužů, zajišťuje jejich 
rovnost, zejména v oblasti zaměstnanosti, 
rovných platových podmínek a přístupu k 
financím, zda přispívá k prosazování 
zásady začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů a k odstranění diskriminace na 
základě pohlaví a zda zahrnuje opatření 
pro předcházení a potírání genderově 
podmíněného a domácího násilí a 
sexuálního obtěžování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1150
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zda plán genderové rovnosti 
obsažený v plán na oživení a odolnost 
účinně řeší genderové otázky, které se 
objevují za krize, a zda zajišťuje 
genderovou rovnost; to se týká zejména 
oblasti zaměstnanosti, přístupu k financím 
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a otázky, zda zahrnuje opatření pro 
prevenci a potírání genderově 
podmíněného a domácího násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1151
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Relevance:
Or. en

Pozměňovací návrh 1152
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1153
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1154
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1155
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
relevantních dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
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a územní soudržnosti; semestru v roce 2020, a zda přispívá k 
plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí, k teritoriálním 
plánům pro spravedlivou transformaci v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci a ke strategii EU pro rovnost 
žen a mužů na období 2020–2025;

Or. en

Pozměňovací návrh 1156
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti bude řešit nejnovější 
strategické směry týkající se reformních a 
investičních priorit Evropské unie 
projednávaných Evropskou radou a 
Evropským parlamentem, které účinně 
přispějí k posílení růstového potenciálu, 
tvorby pracovních míst a hospodářské a 
sociální odolnosti dotčeného členského 
státu, zajistí řádné fungování jednotného 
trhu, zmírní hospodářský a sociální dopad 
krize a přispějí ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1157
Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
rychlejší realizaci činností slučitelných s 
Pařížskou dohodou a k omezení činností, 
které s Pařížskou dohodou slučitelné 
nejsou, a k posílení tvorby a/nebo 
zachování pracovních míst a hospodářské a 
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a územní soudržnosti; sociální odolnosti dotčeného členského 
státu a zda zmírní hospodářský a sociální 
dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1158
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
v regionech a na územích, které mají v 
daném členském státě nejvyšší míru 
nezaměstnanosti, a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1159
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

d) zda byly v dostatečné míře vedeny 
konzultace s místními a regionálními 
orgány, sociálními partnery, zaměstnanci, 
místními komunitami, organizacemi 
občanské společnosti a všemi dalšími 
příslušnými zúčastněnými stranami na 
celostátní i regionální úrovni.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1160
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst zohledňující genderové 
hledisko a hospodářské a sociální odolnosti 
dotčeného členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a posílení rovnosti žen 
a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1161
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst, sociálního pokroku a 
hospodářské a sociální odolnosti dotčeného 
členského státu, omezí nerovnost, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst, sociálního pokroku a 
hospodářské a sociální odolnosti dotčeného 
členského státu, omezí nerovnost, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1163
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, dlouhodobé 
konkurenceschopnosti, tvorby pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 
dotčeného členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1164
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Joachim Schuster, Csaba Molnár

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, produktivity, 
tvorby pracovních míst a hospodářské a 
sociální odolnosti dotčeného členského 
státu, zmírní hospodářský a sociální dopad 
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a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

krize a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1165
Evelyn Regner, Frances Fitzgerald, Dimitrios Papadimoulis, Aurore Lalucq, Margarida 
Marques, Marc Angel, Paul Tang, Joachim Schuster, Kira Marie Peter-Hansen, 
Gabriele Bischoff, Pina Picierno

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst, rovnosti pohlaví a 
hospodářské a sociální odolnosti dotčeného 
členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1166
Karlo Ressler, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské, teritoriální 
a sociální odolnosti dotčeného členského 
státu, zmírní hospodářský a sociální a 
demografický dopad krize a přispěje ke 
zvýšení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské, rozpočtové 
a sociální odolnosti dotčeného členského 
státu, zmírní hospodářský a sociální dopad 
krize a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1168
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení potenciálu zeleného růstu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1169
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Margarida Marques, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
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zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

zmírní hospodářský, sociální a 
demografický dopad krize a přispěje ke 
zvýšení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1170
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu v 
kontextu obnovy po krizi a zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 1171
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – bod 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zda se očekává, že opatření 
uvedená v plánu povedou ke zlepšení z 
hlediska zásad evropského pilíře 
sociálních práv a srovnávacího pilíře 
sociálních ukazatelů, který jej doprovází;

Or. en

Pozměňovací návrh 1172
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – bod 3 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Soudržnost:
Or. en

Pozměňovací návrh 1173
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1174
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně řeší nedostatky, pokud jde o 
hodnoty zakotvené v článku 2 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1175
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) zda reformní závazky představují 
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ucelený reformní balíček;
Or. en

Pozměňovací návrh 1176
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému 
dopadu na ekonomiku a zaměstnanost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1177
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost;

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické,zda odpovídá zásadě nákladové 
účinnosti a je úměrné očekávanému 
dopadu na ekonomiku a zaměstnanost a 
zda jsou náklady v přímém vztahu k 
předloženým reformám na podporu růstu 
a k udržitelným investicím;

Or. en

Pozměňovací návrh 1178
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost;

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost a zda jsou 
plány na podporu oživení a odolnosti v 
souladu s řádným finančním řízením;

Or. en

Pozměňovací návrh 1179
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému 
dopadu na ekonomiku a zaměstnanost;

e) Účinnost:

zda je odůvodnění, které členský stát 
poskytl ohledně odhadovaných celkových 
nákladů předloženého plánu na podporu 
oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a zda odpovídá zásadě 
nákladové účinnosti a je úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1180
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost;

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost a zda 
existuje platební plán, který je v souladu s 
právními předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1181
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému 
dopadu na ekonomiku a zaměstnanost;

e) zda odůvodnění, které členský stát 
poskytl ohledně odhadovaných celkových 
nákladů předloženého plánu na podporu 
oživení a odolnosti, je dostatečné, pokud 
jde o potřebný pokrok směrem k 
environmentálním cílům, a realistické, 
pokud jde o dopad na ekonomiku a 
zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1182
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost;

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a nákladově účinně z hlediska 
očekávaného dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1183
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti poskytuje dostatečné záruky, že 
je v souladu s pravidly finančního 
nařízení o střetu zájmů při plnění 
rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1184
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zda je plán na podporu oživení a 
odolnosti v souladu se střednědobým 
plánem daného členského státu na 
obnovení řádné fiskální pozice v souladu s 
unijním rámcem pro správu 
hospodářských záležitostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1185
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 1186
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1187
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti;

f) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, včetně 
předpokládaného harmonogramu, 
milníků a cílů a souvisejících ukazatelů, 
což zahrnuje pokrok směrem k lepším 
výsledkům v oblastech uvedených ve 
srovnávacím přehledu sociálních 
ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1188
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zda plán na podporu oživení a f) zda navrhovaná opatření a výdaje 
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odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti;

poskytují evropskou přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1189
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti;

f) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem na podporu růstu a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1190
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, včetně 
předpokládaného harmonogramu, 
milníků a cílů a souvisejících ukazatelů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1191
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zda se očekává, že ujednání g) zda se očekává, že ujednání 
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navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů, což zahrnuje 
pokrok směrem k lepším výsledkům v 
oblastech uvedených ve srovnávacím 
přehledu sociálních ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1192
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

g) Soudržnost:

zda se očekává, že ujednání navržená 
dotčenými členskými státy zajistí účinné a 
účelné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1193
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů a 

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, vědecky podložených a 
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souvisejících ukazatelů. časově určených milníků a cílů a ukazatelů 
udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1194
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů, 
pravděpodobnosti neúspěšného provádění 
a souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1195
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, jasných milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1196
Csaba Molnár

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda byla v souladu se zásadou 
partnerství zcela splněna povinnost zapojit 
do procesu přípravy plánů na podporu 
oživení a odolnosti zúčastněné strany 
podle čl. 15 odst. 5 tohoto nařízení a podle 
evropského kodexu chování pro 
partnerskou spolupráci. Partnerství 
zahrnuje alespoň třicetidenní otevřené 
veřejné konzultace, které probíhají přes 
internet a jež budou předem oznámeny na 
celostátní úrovni. Vnitrostátní plány na 
použití facility na podporu oživení a 
odolnosti plně informují o partnerství i o 
tom, jak byly příspěvky zúčastněných 
stran zohledněny. Jedná se o podmínku 
pro schválení vnitrostátních plánů na 
použití uvedené facility a převedení 
prostředků příslušným vládám 
jednotlivých států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1197
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda slyšení konaná v rámci 
přípravy plánu na podporu oživení a 
odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, zajišťují, že místní orgány, sociální 
partneři a zástupci sociálních hnutí mají 
skutečně příležitost podílet se na přípravě 
a provádění plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1198
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda se očekává, že plán účinně 
přispěje k plnění závazků Unie a jejích 
členských států, zejména Pařížské dohody, 
nových cílů Unie v oblasti klimatu a 
energie na období do roku 2030, cílů 
udržitelného rozvoje OSN, začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů a 
evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 1199
Paul Tang, Luis Garicano

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev uvedených v příslušných 
doporučeních určených dotčenému 
členskému státu nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 1200
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívá k rozvoji klíčové 
infrastruktury, zejména v členských 
státech, v nichž je HDP na obyvatele nižší 
než průměr EU a úroveň veřejného dluhu 
je udržitelná;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1201
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Gilles 
Boyer, Niels Fuglsang, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda je plán na podporu oživení a 
odolnosti v souladu  se zásadou 
„významně nepoškozovat“  založenou na 
kritériích, která stanovila Komise podle čl. 
14 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 1202
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda je plán na podporu oživení a 
odolnosti v souladu  se zásadou 
„významně nepoškozovat“  založenou na 
kritériích, která stanovila Komise podle čl. 
14 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 1203
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1204
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda je plán na podporu oživení a 
odolnosti slučitelný se šesti pilíři 
stanovenými v článku 3 a zda je v souladu 
s minimálními příspěvky stanovenými u 
každého pilíře;

Or. en

Pozměňovací návrh 1205
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zda konzultace v rámci přípravy 
plánu na podporu oživení a odolnosti a 
plánované diskuse, včetně příslušných 
milníků a cílů, v souvislosti s prováděním 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
zajišťují, aby místní orgány, sociální 
partneři, organizace občanské společnosti 
a další příslušné zúčastněné strany měli 
skutečně příležitost podílet se na přípravě 
a těžit z provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, jak stanoví článek 15;

Or. en

Pozměňovací návrh 1206
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zda alespoň 40 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
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odolnosti přispívá k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a 10 % k začleňování 
opatření týkajících se biologické 
rozmanitosti a cílů udržitelnosti životního 
prostředí na základě metodiky poskytnuté 
Komisí v souladu s čl. 14 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 1207
Paul Tang, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Eero Heinäluoma, Bas Eickhout, Niels 
Fuglsang

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zda se pomocí financování z plánů 
dostatečně dbá na to, aby se zabránilo 
korupci a neoprávněnému použití 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1208
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zda se pomocí financování z plánů 
dostatečně dbá na to, aby se zabránilo 
korupci a neoprávněnému použití 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1209
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) zda konzultace v rámci přípravy 
plánu na podporu oživení a odolnosti a 
plánované diskuse, včetně příslušných 
milníků a cílů, v souvislosti s prováděním 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
zajišťují, aby místní orgány, sociální 
partneři, organizace občanské společnosti, 
včetně nevládních a jiných organizací 
věnujících se ekologii, a další příslušné 
zúčastněné strany měli skutečně 
příležitost podílet se na přípravě a 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti a aby partnerství bylo 
organizováno a probíhalo v souladu s 
nařízením Komise v přenesené pravomoci 
(EU) č. 240/2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 1210
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato hodnotící kritéria se použijí v 
souladu s přílohou II.

Or. en

Pozměňovací návrh 1211
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky uvedenou v 
článku 12, posoudí Komise, zda žádost o 
podporu v podobě půjčky splňuje kritéria 
stanovená v čl. 13 odst. 1, zejména zda 

4. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky uvedenou v 
článku 12, posoudí Komise, zda žádost o 
podporu v podobě půjčky splňuje kritéria 
stanovená v čl. 13 odst. 1, zejména zda 
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další reformy a investice, jichž se žádost o 
podporu v podobě půjčky týká, splňují 
posuzovací kritéria podle odstavce 3.

další reformy posilující růst a udržitelné 
investice, jichž se žádost o podporu v 
podobě půjčky týká, splňují posuzovací 
kritéria podle odstavce 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1212
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely posouzení plánů na 
podporu oživení a odolnosti předložených 
členskými státy mohou být Komisi 
nápomocni odborníci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1213
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely posouzení plánů na 
podporu oživení a odolnosti předložených 
členskými státy mohou být Komisi 
nápomocni odborníci.

5. Pro účely posouzení plánů na 
podporu oživení a odolnosti předložených 
členskými státy mohou být Komisi 
nápomocni odborníci. Pokud se tyto 
odborné znalosti týkají politik v oblasti 
zaměstnanosti, jsou zapojeni sociální 
partneři.

Or. en

Pozměňovací návrh 1214
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Při posuzování plánu na podporu 
oživení a odolnosti členských států 
Komise podporuje a upřednostňuje 
přeshraniční projekty, které propojují 
několik členských států.
Komise v rámci svých kontaktů s 
členskými státy vybízí k součinnosti mezi 
plány oživení jednotlivých členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 1215
Jonás Fernández, Costas Mavrides, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Markus Ferber

Návrh nařízení
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 a
Rozhodovací proces

1. Poté, co od každého členského státu 
obdrží jeho roční plán na podporu oživení 
a odolnosti, Komise předá Evropskému 
parlamentu a Radě nejpozději do 31. 
května a prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci zprávu shrnující informace z 
těchto vnitrostátních plánů a hodnotící 
dopad navrhovaných opatření na 
ekonomiku Unie a cíle roční strategie pro 
udržitelný růst. V této zprávě se mimo jiné 
odráží: 
a) způsob, jakým facilita na podporu 
oživení a odolnosti přispívá k plnění cílů 
EU, které spočívají v konkurenceschopné 
udržitelnosti a ekologické transformaci, 
digitální transformaci, ekonomické a 
sociální soudržnosti, v dodržování 
evropského pilíře sociálních práv a v 
budování institucionální odolnosti; 
b) celkový objem finančních příspěvků a 
půjček z facility, které byly přislíbeny a 
vyplaceny členským státům, a objem 
výnosů přidělených facilitě a 
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rozčleněných podle rozpočtových položek. 
Or. en

Pozměňovací návrh 1216
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí Komise Návrh Komise a prováděcí rozhodnutí 
Rady

Or. en

Pozměňovací návrh 1217
Jens Geier

Návrh nařízení
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí Komise Rozhodnutí o přidělení prostředků
Or. en

Pozměňovací návrh 1218
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a 
finanční příspěvek přidělený v souladu s 
článkem 11.

1. Komise co nejrychleji posoudí 
plán na podporu oživení a odolnosti 
oficiálně předložený členským státem a 
navrhne částku finančního příspěvku z 
facility. V případě, že Komise posoudí 
plán na podporu oživení a odolnosti 
kladně, předloží Evropskému parlamentu 
a Radě návrh na uvolnění prostředků z 
facility. Rozhodnutí o uvolnění prostředků 
z facility přijímá Evropský parlament 
společně s Radou do jednoho měsíce 
od chvíle, kdy jim Komise předložila svůj 
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návrh. Evropský parlament rozhoduje 
většinou hlasů svých členů a třípětinovou 
většinou odevzdaných hlasů a Rada 
kvalifikovanou většinou. Současně s 
návrhem rozhodnutí o uvolnění 
prostředků z facility předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě návrh na 
převod prostředků do příslušných 
rozpočtových položek. Není-li dosaženo 
dohody, zahájí se třístranný rozhovor.

Or. en

Pozměňovací návrh 1219
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, 
stanoví se v uvedeném rozhodnutí reformy 
a investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a 
finanční příspěvek přidělený v souladu s 
článkem 11.

1. Komise přijme do dvou měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1220
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 

1. Komise přijme do dvou měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Rozhodnutí je založeno na 
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oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

hodnocení plánu na podporu oživení a 
odolnosti a na komunikaci s dotčeným 
členským státem, včetně případných 
oprav. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1221
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

1. Komise přijme do dvou měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci rozhodnutí v souladu s 
článkem 26a. Pokud Komise plán na 
podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy posilující růst a udržitelné 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně jasných milníků a cílů, 
jichž je zapotřebí k uvolnění splátky 
finanční příspěvek přiděleného v souladu s 
článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1222
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 

1. Poté, co Evropský parlament a 
Rada přijmou rozhodnutí o aktu v 
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oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

přenesené pravomoci uvedeném v článku 
16a, přijme Komise do dvou měsíců 
prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o plánu na podporu oživení a 
odolnosti jednotlivých členských států. 
Pokud Komise plán na podporu oživení a 
odolnosti posoudí kladně, stanoví se v 
uvedeném rozhodnutí reformy a investiční 
projekty, které má členský stát realizovat, 
včetně milníků a cílů, a finanční příspěvek 
přidělený v souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1223
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

1. Rada na návrh Komise a 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
schválí posouzení plánu na podporu 
oživení a odolnosti předloženého členským 
státem. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v návrhu Komise na prováděcí 
rozhodnutí Rady reformy a investiční 
projekty, které má členský stát realizovat, 
včetně milníků a cílů, a finanční příspěvek 
přidělený v souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1224
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 

1. Komise přijme do dvou měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím aktu v 
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aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

přenesené pravomoci. Pokud Komise plán 
na podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
udržitelné reformy a investiční projekty, 
které má členský stát realizovat, včetně 
milníků a cílů, a finanční příspěvek 
přidělený v souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1225
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

1. Komise přijme do dvou měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1226
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 

1. Komise přijme do dvou měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
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se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1227
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

1. Komise přijme do tří měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci. Pokud Komise plán 
na podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy a investiční projekty, které má 
členský stát realizovat, včetně milníků a 
cílů, a finanční příspěvek přidělený v 
souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1228
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci. Pokud Komise plán 
na podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy a investiční projekty, které má 
členský stát realizovat, včetně milníků a 
cílů, a finanční příspěvek přidělený v 
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11. souladu s článkem 11.
Or. en

Pozměňovací návrh 1229
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci. Pokud Komise plán 
na podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy a investiční projekty, které má 
členský stát realizovat, včetně milníků a 
cílů, a finanční příspěvek přidělený v 
souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1230
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu.  Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci. Pokud Komise plán 
na podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy a investiční projekty, které má 
členský stát realizovat, včetně milníků a 
cílů, a finanční příspěvek přidělený v 
souladu s článkem 11.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1231
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci. Pokud Komise plán 
na podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy a investiční projekty, které má 
členský stát realizovat, včetně milníků a 
cílů, a finanční příspěvek přidělený v 
souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1232
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

1. Komise přijme do šesti týdnů od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci. Pokud Komise plán 
na podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy a investiční projekty, které má 
členský stát realizovat, včetně milníků a 
cílů, a finanční příspěvek přidělený v 
souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 1233
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ve fázi provádění se upřednostňují 
reformy posilující růst a udržitelné 
investiční projekty, které jsou v souladu s 
doporučeními pro jednotlivé země. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1234
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky, stanoví se v 
uvedeném rozhodnutí rovněž výše podpory 
v podobě půjčky uvedené v čl. 12 odst. 4 a 
5 a další reformy a investiční projekty, 
které má členský stát realizovat a na které 
se uvedená podpora v podobě půjčky 
vztahuje, včetně dalších milníků a cílů.

2. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky, návrh 
prováděcího rozhodnutí Rady, který 
předkládá Komise, stanoví rovněž výši 
podpory v podobě půjčky uvedené v čl. 12 
odst. 4 a 5 a další reformy a investiční 
projekty, které má členský stát realizovat a 
na které se uvedená podpora v podobě 
půjčky vztahuje, včetně dalších milníků a 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1235
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky, stanoví se v 
uvedeném rozhodnutí rovněž výše podpory 
v podobě půjčky uvedené v čl. 12 odst. 4 a 
5 a další reformy a investiční projekty, 
které má členský stát realizovat a na které 
se uvedená podpora v podobě půjčky 
vztahuje, včetně dalších milníků a cílů.

2. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky, stanoví se v 
uvedeném rozhodnutí rovněž výše podpory 
v podobě půjčky uvedené v čl. 12 odst. 4 a 
5 a další reformy posilující růst a 
udržitelné investiční projekty, které má 
členský stát realizovat a na které se 
uvedená podpora v podobě půjčky 
vztahuje, včetně dalších jasných milníků a 
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cílů.
Or. en

Pozměňovací návrh 1236
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky, stanoví se v 
uvedeném rozhodnutí rovněž výše podpory 
v podobě půjčky uvedené v čl. 12 odst. 4 a 
5 a další reformy a investiční projekty, 
které má členský stát realizovat a na které 
se uvedená podpora v podobě půjčky 
vztahuje, včetně dalších milníků a cílů.

2. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky, stanoví se v 
uvedeném rozhodnutí rovněž výše podpory 
v podobě půjčky uvedené v čl. 12 odst. 4 a 
5 a případně další reformy a investiční 
projekty, které má členský stát realizovat a 
na které se uvedená podpora v podobě 
půjčky vztahuje, včetně příslušných 
milníků a cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1237
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek uvedený v 
odstavci 1 se určí na základě 
odhadovaných celkových nákladů plánu 
na podporu oživení a odolnosti navrženého 
dotčeným členským státem, posouzeného 
podle kritérií stanovených v čl. 16 odst. 3. 
Výše finančního příspěvku se stanoví 
takto:

3. Výše finančního příspěvku pro 
plány na podporu oživení a odolnosti, jež 
jsou podle kritérií stanovených v čl. 16 
odst. 3 způsobilé pro financování, se určí 
takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 1238
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek uvedený v 
odstavci 1 se určí na základě 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti navrženého 
dotčeným členským státem, posouzeného 
podle kritérií stanovených v čl. 16 odst. 3. 
Výše finančního příspěvku se stanoví 
takto:

3. Finanční příspěvek uvedený v 
odstavci 1 se určí na základě 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti navrženého 
dotčeným členským státem, posouzeného 
podle kritérií stanovených v čl. 16 odst. 3 a 
nezávisle přezkoumaného Účetním 
dvorem. Výše finančního příspěvku se 
stanoví takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 1239
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek uvedený v 
odstavci 1 se určí na základě 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti navrženého 
dotčeným členským státem, posouzeného 
podle kritérií stanovených v čl. 16 odst. 3. 
Výše finančního příspěvku se stanoví 
takto:

3. Finanční příspěvek uvedený v 
odstavci 1 se určí na základě posouzení 
podle kritérií stanovených v čl. 16 odst. 3 
a upřesněných v příloze II a rovněž na 
základě odhadovaných celkových nákladů 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
navrženého dotčeným členským státem.  
Výše finančního příspěvku se stanoví 
takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 1240
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Finanční příspěvek uvedený v 
odstavci 1 se určí na základě 

3. Finanční příspěvek uvedený v 
odstavci 1 na plány na podporu oživení a 
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odhadovaných celkových nákladů plánu 
na podporu oživení a odolnosti navrženého 
dotčeným členským státem, posouzeného 
podle kritérií stanovených v čl. 16 odst. 3. 
Výše finančního příspěvku se stanoví 
takto:

odolnosti, které jsou v souladu s kritérii 
uvedenými v čl. 16 odst. 3, se určí na 
základě odhadovaných celkových nákladů 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
navrženého dotčeným členským státem 
takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 1241
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 
10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10;

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 
10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10 s tím, že 
každé hodnocení B vede k 5% snížení 
maximálního finančního příspěvku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 
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10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10;

10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10, jež bude 
diskontována na základě nezávisle 
posouzené pravděpodobnosti neúspěšného 
provádění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1243
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 
10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10;

a) pokud se výše odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti rovná maximálnímu 
finančnímu příspěvku pro dotčený členský 
stát uvedenému v článku 10, nebo je vyšší, 
rovná se finanční příspěvek přidělený 
dotčenému členskému státu celkové výši 
maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v článku 10;

Or. en

Pozměňovací návrh 1244
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 

a) pokud se výše odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti rovná maximálnímu 
finančnímu příspěvku pro dotčený členský 
stát uvedenému v článku 10, nebo je vyšší, 
rovná se finanční příspěvek přidělený 
dotčenému členskému státu celkové výši 
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10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10;

maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v článku 10;

Or. en

Pozměňovací návrh 1245
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 
10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10;

a) pokud se výše odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti rovná maximálnímu 
finančnímu příspěvku pro dotčený členský 
stát uvedenému v článku 10, nebo je vyšší, 
rovná se finanční příspěvek přidělený 
dotčenému členskému státu celkové výši 
maximálního finančního příspěvku 
uvedeného v článku 10;

Or. en

Pozměňovací návrh 1246
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 
10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, dosáhl 
nejlepšího možného hodnocení a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 
10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
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příspěvku uvedeného v článku 10; příspěvku uvedeného v článku 10;
Or. en

Pozměňovací návrh 1247
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti se rovná 
maximálnímu finančnímu příspěvku pro 
dotčený členský stát uvedenému v článku 
10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10;

a) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti zcela, povětšinou nebo částečně 
splňuje kritéria stanovená v čl. 16 odst. 3 a 
výše odhadovaných celkových nákladů 
plánu na podporu oživení a odolnosti se 
rovná maximálnímu finančnímu příspěvku 
pro dotčený členský stát uvedenému v 
článku 10, nebo je vyšší, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu celkové výši maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10;

Or. en

Odůvodnění

Komise posoudí stupeň souladu s kritérii, aby tak mohla vázat vyplacení příspěvku na stupeň 
plnění.

Pozměňovací návrh 1248
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti není v souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 16 odst. 3, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný 
finanční příspěvek. Členský stát má 2 
měsíce na to, aby provedl v plánu změny a 
předložil jej Komisi znovu. Komise má 
jeden měsíc na odpověď. Pokud Komise 
nepovažuje změny za dostatečné k tomu, 



PE657.421v02-00 80/205 AM\1214176CS.docx

CS

aby byla splněna kritéria stanovená v čl. 
16 odst. 3, nepřidělí se dotčenému 
členskému státu žádný finanční příspěvek. 
Dotčený členský stát může požádat o 
technickou pomoc v rámci nástroje pro 
technickou podporu, aby tak mohl zlepšit 
přípravu návrhu v následujících cyklech;

Or. en

Pozměňovací návrh 1249
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Nicolae Ştefănuță, Clotilde Armand

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti je nižší než 
maximální finanční příspěvek pro dotčený 
členský stát uvedený v článku 10, rovná se 
finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu výši odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti;

b) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti je nižší než 
maximální finanční příspěvek pro dotčený 
členský stát uvedený v článku 10, rovná se 
finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu výši odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti s tím, že každé 
hodnocení B vede k 5% snížení 
maximálního finančního příspěvku;

Or. en

Pozměňovací návrh 1250
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti je nižší než 
maximální finanční příspěvek pro dotčený 
členský stát uvedený v článku 10, rovná se 

b) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti je nižší než 
maximální finanční příspěvek pro dotčený 
členský stát uvedený v článku 10, rovná se 
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finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu výši odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti;

finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu výši odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti, jež bude diskontována 
na základě nezávisle posouzené 
pravděpodobnosti neúspěšného 
provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1251
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti je nižší než 
maximální finanční příspěvek pro dotčený 
členský stát uvedený v článku 10, rovná se 
finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu výši odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti;

b) pokud výše odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti je nižší než maximální 
finanční příspěvek pro dotčený členský stát 
uvedený v článku 10, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu výši odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1252
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti je nižší než 
maximální finanční příspěvek pro dotčený 
členský stát uvedený v článku 10, rovná se 

b) pokud výše odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti je nižší než maximální 
finanční příspěvek pro dotčený členský stát 
uvedený v článku 10, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu výši odhadovaných celkových 
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finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu výši odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti;

nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1253
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti je nižší než 
maximální finanční příspěvek pro dotčený 
členský stát uvedený v článku 10, rovná se 
finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu výši odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti;

b) pokud výše odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti je nižší než maximální 
finanční příspěvek pro dotčený členský stát 
uvedený v článku 10, rovná se finanční 
příspěvek přidělený dotčenému členskému 
státu výši odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1254
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti je nižší než 
maximální finanční příspěvek pro dotčený 
členský stát uvedený v článku 10, rovná se 
finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu výši odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 

b) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, dosáhl 
nejlepšího možného hodnocení a výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti je nižší než 
maximální finanční příspěvek pro dotčený 
členský stát uvedený v článku 10, rovná se 
finanční příspěvek přidělený dotčenému 
členskému státu celkové výši 
odhadovaného celkového nákladu na plán 
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oživení a odolnosti; na podporu oživení a odolnosti;
Or. en

Pozměňovací návrh 1255
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3 a nedosahuje 
nejlepšího možného hodnocení, je 
finanční příspěvek přidělovaný členskému 
státu buď v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. 
a) nebo s čl. 17 odst. 3 písm. b) v závislosti 
na tom, zda celkové odhadované náklady 
jsou vyšší, stejné nebo nižší než 
maximální finanční příspěvek pro členský 
stát uvedený v článku 10, přiměřeně 
snížen podle kritérií hodnocení uvedených 
v příloze II.

Or. en

Odůvodnění

V pozměňovacím návrhu se navrhuje pozvolné snižování částky přidělované členskému státu v 
závislosti na hodnocení, jež obdrží po posouzení plánu oživení. Členské státy jsou tak 
motivovány k tomu, aby se řídily prioritami, které stanovil evropský zákonodárce. Finanční 
prostředky nejsou navždy ztraceny, neboť stát dostane v jiném okamžiku možnost svůj plán na 
podporu oživení revidovat.

Pozměňovací návrh 1256
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti nesplňuje uspokojivě kritéria 

vypouští se
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stanovená v čl. 16 odst. 3, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný 
finanční příspěvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1257
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti nesplňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný finanční 
příspěvek.

c) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti nesplňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný finanční 
příspěvek. Komise toto rozhodnutí řádně 
oznámí a v souladu s čl. 17 odst. 5a 
dotčenému členskému státu umožní, aby 
svůj plán upravil nebo nahradil jiným. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1258
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti nesplňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný finanční 
příspěvek.

c) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti nesplňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný finanční 
příspěvek a použije se odstavec 5 tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1259
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud jsou navrhovaná opatření a 
výdaje zdrojem evropské přidané hodnoty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1260
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský stát 
uspokojivě realizuje příslušné milníky a 
cíle identifikované v souvislosti s 
prováděním plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen pouze v alespoň dvou splátkách, 
jakmile členský stát uspokojivě realizuje 
jasné milníky a cíle identifikované v 
souvislosti s prováděním plánu na podporu 
oživení a odolnosti; pokud nebylo 
dosaženo přinejmenším jednoho milníku 
nebo cíle, jsou další splátky na žádost 
Evropského parlamentu zadrženy do té 
doby, než Evropský parlament obdrží 
uspokojivé vysvětlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1261
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský stát 
uspokojivě realizuje příslušné milníky a 
cíle identifikované v souvislosti s 
prováděním plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen pouze ve splátkách, jakmile 
členský stát uspokojivě realizuje jasné 
milníky a cíle identifikované v souvislosti s 
prováděním plánu na podporu oživení a 
odolnosti; pokud nebylo dosaženo 
přinejmenším jednoho milníku nebo cíle, 
jsou další splátky na žádost Evropského 
parlamentu zadrženy do té doby, než 
Evropský parlament obdrží uspokojivé 
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vysvětlení;
Or. en

Pozměňovací návrh 1262
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský stát 
uspokojivě realizuje příslušné milníky a 
cíle identifikované v souvislosti s 
prováděním plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský stát 
uspokojivě realizuje vědecky podložené a 
časově vymezené milníky a cíle 
identifikované v souvislosti s prováděním 
plánu na podporu oživení, odolnosti a 
přechodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1263
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský stát 
uspokojivě realizuje příslušné milníky a 
cíle identifikované v souvislosti s 
prováděním plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský stát 
dokončil a uspokojivě realizuje příslušné 
milníky a cíle identifikované v souvislosti s 
prováděním plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1264
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) finanční příspěvek a případně 
částka podpory v podobě půjčky, které 
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mají být vyplaceny ve formě předběžného 
financování v souladu s článkem 11a po 
schválení plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1265
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) finanční příspěvek a případně 
částka podpory v podobě půjčky, které 
mají být vyplaceny ve formě předběžného 
financování v souladu s článkem 11a po 
schválení plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1266
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis reforem a investičních 
projektů a výši odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

b) popis reforem a investičních 
projektů a výši odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti a náklady v případě nečinnosti, 
pokud jde o udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1267
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis reforem a investičních 
projektů a výši odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

b) popis reforem posilujících růst a 
udržitelných investičních projektů a výši 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1268
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) popis reforem a investičních 
projektů a výši odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

b) popis reforem a investičních 
opatření a výši odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1269
Elisabetta Gualmini, Paolo De Castro

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. c – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) pokud jde o dokončení investic, 
nesmí investiční období, v němž musí být 
investiční projekt realizován, skončit 
později než sedm let po přijetí rozhodnutí;

(1) pokud jde o dokončení investic, 
investiční období, v němž investiční 
projekt umožní provedení 
infrastrukturálních investic v souladu s čl. 
15 odst. 3 písm. d);

Or. en

Pozměňovací návrh 1270
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. c – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) pokud jde o dokončení investic, 
nesmí investiční období, v němž musí být 
investiční projekt realizován, skončit 
později než sedm let po přijetí rozhodnutí;

(1) pokud jde o dokončení 
udržitelných investic, nesmí investiční 
období, v němž musí být investiční projekt 
realizován, skončit později než sedm let po 
přijetí rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1271
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. c – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) pokud jde o dokončení investic, 
nesmí investiční období, v němž musí být 
investiční projekt realizován, skončit 
později než sedm let po přijetí rozhodnutí;

(1) pokud jde o dokončení investic, 
nesmí investiční období, v němž musí být 
investiční projekt realizován, skončit 
později než pět let po přijetí rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1272
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. c – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) pokud jde o dokončení investic, 
nesmí investiční období, v němž musí být 
investiční projekt realizován, skončit 
později než sedm let po přijetí rozhodnutí;

(1) pokud jde o dokončení investic, 
nesmí investiční období, v němž musí být 
investiční projekt realizován, skončit 
později než devět let po přijetí rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1273
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. c – bod 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) pokud jde o dokončení reforem, 
nesmí období, v němž musí být reformy 
realizovány, skončit později než čtyři roky 
po přijetí rozhodnutí;

(2) pokud jde o dokončení reforem, 
nesmí období, v němž musí být reformy 
posilující růst realizovány, skončit později 
než čtyři roky po přijetí rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1274
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. c – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) pokud jde o dokončení reforem, 
nesmí období, v němž musí být reformy 
realizovány, skončit později než čtyři roky 
po přijetí rozhodnutí;

(2) pokud jde o dokončení reforem, 
nesmí období, v němž musí být reformy 
realizovány, skončit později než tři roky po 
přijetí rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1275
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. c – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) pokud jde o dokončení reforem, 
nesmí období, v němž musí být reformy 
realizovány, skončit později než čtyři roky 
po přijetí rozhodnutí;

(2) pokud jde o dokončení reforem, 
nesmí období, v němž musí být reformy 
realizovány, skončit později než pět let po 
přijetí rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1276
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) ujednání a harmonogram provádění d) ujednání a harmonogram provádění 
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plánu na podporu oživení a odolnosti; plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně konkrétních milníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 1277
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) příslušné ukazatele vztahující se k 
plnění předpokládaných milníků a cílů a

e) příslušné ukazatele vztahující se k 
plnění předpokládaných milníků a cílů, 
včetně metodiky pro měření souladu s cíli 
v oblasti výdajů na změnu klimatu a 
životní prostředí, o nichž se hovoří v 
článcích 4a a 14; a

Or. en

Pozměňovací návrh 1278
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) příslušné ukazatele vztahující se k 
plnění předpokládaných milníků a cílů a

e) harmonizované ukazatele 
udržitelnosti vztahující se k plnění 
předpokládaných milníků a cílů a

Or. en

Pozměňovací návrh 1279
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) příslušné ukazatele vztahující se k 
plnění předpokládaných milníků a cílů a

e) příslušné ukazatele vztahující se k 
plnění jasných milníků a cílů a

Or. en
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Pozměňovací návrh 1280
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ujednání pro poskytnutí přístupu ze 
strany Komise k příslušným podkladovým 
údajům;

f) ujednání pro poskytnutí přístupu ze 
strany Komise k příslušným podkladovým 
údajům a k nezávislým auditovaným 
zprávám;

Or. en

Pozměňovací návrh 1281
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ujednání pro poskytnutí přístupu ze 
strany Komise k příslušným podkladovým 
údajům;

f) ujednání poskytující Komisi 
neomezený přístup ke všem příslušným 
podkladovým údajům;

Or. en

Pozměňovací návrh 1282
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v příslušném případě výše půjčky, 
která má být vyplacena ve splátkách, a 
další milníky a cíle související s 
vyplácením podpory v podobě půjčky.

g) v příslušném případě výše půjčky, 
která má být vyplacena ve splátkách, a 
případně milníky a cíle související s 
vyplácením podpory v podobě půjčky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1283
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) v příslušném případě výše půjčky, 
která má být vyplacena ve splátkách, a 
další milníky a cíle související s 
vyplácením podpory v podobě půjčky.

g) v příslušném případě výše půjčky, 
která má být vyplacena ve splátkách, a 
další jasné milníky a cíle související s 
vyplácením podpory v podobě půjčky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1284
Markus Ferber, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. S cílem umožnit smysluplné 
sledování pokroku, jehož bylo dosaženo 
na základě facility na podporu oživení a 
pokroku, sestává každý plán na podporu 
oživení a odolnosti alespoň z pěti 
samostatných milníků, které jsou spojeny 
s alespoň pěti samostatnými splátkami.

Or. en

Pozměňovací návrh 1285
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu členským 
státem.

5. V případě, že plán na podporu 
oživení a odolnosti nesplňuje uspokojivě 
kritéria stanovená v čl. 16 odst. 3, Komise 
posoudí plán na podporu oživení a 
odolnosti negativně a dotčenému 
členskému státu se nepřidělí žádný 
finanční příspěvek. V takovém případě 
Komise oznámí řádně odůvodněné 
posouzení do dvou měsíců od předložení 
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návrhu členským státem. Dotčený členský 
stát může požádat o technickou pomoc v 
souladu s nařízením XX/YYYY [nástroj 
pro technickou podporu], aby plán 
pozměnil nebo nahradil jiným.

Or. en

Pozměňovací návrh 1286
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu členským 
státem.

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do tří 
měsíců od předložení návrhu členským 
státem. Relevantní informace Komise 
poskytne současně a za stejných podmínek 
Evropskému parlamentu a Radě. 
Příslušné výbory Evropského parlamentu 
mohou vyzvat Komisi, aby před ně 
předstoupila s vysvětlením negativního 
posouzení plánu na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1287
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu členským 
státem.

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu členským 
státem. Komise musí všechny informace 
poskytnout Evropskému parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1288
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu 
členským státem.

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, je 
její rozhodnutí doprovázeno řádně 
odůvodněným posouzením. Dotčený 
členský stát může předložit jiný plán na 
podporu oživení a odolnosti a může 
rovněž využít nástroje pro technickou 
podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1289
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu 
členským státem.

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení co 
nejdříve Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1290
Alfred Sant

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu členským 
státem.

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné a podrobné 
posouzení do čtyř měsíců od předložení 
návrhu členským státem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1291
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu členským 
státem.

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
dvou měsíců od předložení návrhu 
členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1292
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu členským 
státem.

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
dvou měsíců od předložení návrhu 
členským státem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1293
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V případě, že Komise plán na 
podporu oživení a odolnosti posoudí 
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negativně v souladu s čl. 17 odst. 3 písm. 
c), doporučí dotčenému členskému státu, 
aby do tří měsíců od negativního 
posouzení Komisí svůj plán na podporu 
oživení a odolnosti změnil nebo nahradil 
jiným v souladu s článkem 18 tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1294
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ujednání a harmonogram provádění 
podle odst. 4 písm. d), příslušné ukazatele 
vztahující se k plnění předpokládaných 
milníků a cílů podle odst. 4 písm. e), 
ujednání pro poskytnutí přístupu ze strany 
Komise k podkladovým údajům podle 
odst. 4 písm. f) a v příslušném případě 
další milníky a cíle související s 
vyplácením podpory v podobě půjčky 
podle odst. 4 písm. g) se dále rozvedou v 
provozním ujednání dohodnutém dotčeným 
členským státem a Komisí po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.

6. Ujednání a harmonogram provádění 
podle odst. 4 písm. d), příslušné ukazatele 
vztahující se k plnění předpokládaných 
milníků a cílů podle odst. 4 písm. e), 
ujednání pro poskytnutí přístupu ze strany 
Komise k podkladovým údajům podle 
odst. 4 písm. f) a v příslušném případě 
další milníky a cíle související s 
vyplácením podpory v podobě půjčky 
podle odst. 4 písm. g) se dále rozvedou v 
provozním ujednání dohodnutém dotčeným 
členským státem a Komisí po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1. 
Relevantní informace, včetně provozního 
ujednání, poskytne Komise ihned po 
rozhodnutí Evropskému parlamentu a 
Radě, a to současně a za stejných 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 1295
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Ujednání a harmonogram provádění 6. Ujednání a harmonogram provádění 
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podle odst. 4 písm. d), příslušné ukazatele 
vztahující se k plnění předpokládaných 
milníků a cílů podle odst. 4 písm. e), 
ujednání pro poskytnutí přístupu ze strany 
Komise k podkladovým údajům podle 
odst. 4 písm. f) a v příslušném případě 
další milníky a cíle související s 
vyplácením podpory v podobě půjčky 
podle odst. 4 písm. g) se dále rozvedou v 
provozním ujednání dohodnutém dotčeným 
členským státem a Komisí po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.

podle odst. 4 písm. d), příslušné ukazatele 
vztahující se k plnění jasných milníků a 
cílů podle odst. 4 písm. e), ujednání pro 
poskytnutí přístupu ze strany Komise k 
podkladovým údajům podle odst. 4 písm. 
f) a v příslušném případě další jasné 
milníky a cíle související s vyplácením 
podpory v podobě půjčky podle odst. 4 
písm. g) se dále rozvedou v provozním 
ujednání dohodnutém dotčeným členským 
státem a Komisí po přijetí rozhodnutí 
uvedeného v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1296
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1297
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1298
Markus Ferber, Siegfried Mureşan
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1299
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1300
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 2.

7. V interinstitucionální dohodě mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
ze dne X XXXX 20XX o rozpočtové kázni, 
spolupráci v rozpočtových záležitostech a 
řádném finančním řízení jsou dále 
upřesněny požadavky týkající se postupu 
přidělování prostředků z facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1301
Enikő Győri, Tamás Deutsch
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 2.

7. Rada přijme prováděcí rozhodnutí 
uvedená v odstavci 1 kvalifikovanou 
většinou zpravidla do čtyř týdnů od přijetí 
návrhu Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 1302
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 2.

7. Akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 25 písm. 
a).

Or. en

Pozměňovací návrh 1303
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 2.

7. Akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1304
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené v 
odstavcích 1 a 2 se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 27 odst. 2.

7. Akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 
2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1305
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Po přijetí aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s odstavcem 7 
Komise plán zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh 1306
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 a
1. Vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné 
urychleně provést vnitrostátní plány na 
podporu oživení a odolnosti, a umožnit tak 
kompletní obnovu ekonomických kapacit, 
členské státy představí své první roční 
plány na podporu oživení a odolnosti 
nejpozději do 28. února 2021, aniž jsou 
dotčena ustanovení čl. 15 odst. 2 a článku 
16a tohoto nařízení.
2. Členské státy mohou od 15. října 2020 
předkládat Komisi návrh plánu společně s 
rozpočtem na následující rok.
3. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 16 
tohoto nařízení, Komise posoudí 
vnitrostátní plán na podporu oživení a 
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odolnosti na rok 2021, přičemž jako 
referenci použije doporučení pro 
jednotlivé země, která byla pro členské 
státy vydána v semestrálních cyklech v 
letech 2019 a 2020.
4. Aniž jsou dotčena ustanovení článku 
16a tohoto nařízení, Komise přijme 
nejpozději do 31. března 2020 akt v 
přenesené pravomoci v souladu s 
požadavky článku 16a.
5. Poté, co Evropský parlament a Rada 
přijmou rozhodnutí o aktu v přenesené 
pravomoci uvedeném v odstavci 4 tohoto 
článku, Komise postupuje v souladu s 
článkem 17 tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1307
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 a
Provozní ujednání

Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci upřesní obsah provozních 
ujednání uvedených v čl. 17 odst. 6, aby 
podpořila soudržnost a srovnatelnost 
vnitrostátních plánů na podporu oživení a 
odolnosti členských států a poskytla 
standardizované údaje pro  srovnávací 
přehled oživení a odolnosti specifikovaný 
v článku 21a.

Or. en

Pozměňovací návrh 1308
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 18 – název
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna plánu členského státu na podporu 
oživení a odolnosti

Doplnění, změna a nahrazení plánu 
členského státu na podporu oživení 
a odolnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 1309
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud plán na podporu oživení 
a odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, není již nadále dotčeným členským 
státem vzhledem k objektivním 
okolnostem zčásti nebo zcela splnitelný, 
může dotčený členský stát předložit 
Komisi odůvodněnou žádost o změnu nebo 
nahrazení rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2. Členský stát může za tímto 
účelem navrhnout upravený nebo nový 
plán na podporu oživení a odolnosti.

1. Pokud plán členského státu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
příslušných milníků a cílů, není již nadále 
vzhledem k objektivním okolnostem zčásti 
nebo zcela splnitelný, nebo pokud dotčený 
členský stát navrhl důležitá dodatečná 
investiční a reformní opatření, která jsou 
podle tohoto nařízení způsobilá pro 
podporu, a to souvislosti s dodatečným 
finančním přídělem podle čl. 11 odst. 2, 
může dotčený členský stát předložit 
Komisi odůvodněnou žádost o změnu nebo 
nahrazení rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2. Členský stát může za tímto 
účelem navrhnout upravený plán na 
podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1310
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud plán na podporu oživení 
a odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, není již nadále dotčeným členským 

1. Členské státy mohou předložit 
Komisi odůvodněnou žádost o doplnění, 
změnu nebo nahrazení rozhodnutí 
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státem vzhledem k objektivním 
okolnostem zčásti nebo zcela splnitelný, 
může dotčený členský stát předložit 
Komisi odůvodněnou žádost o změnu nebo 
nahrazení rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2. Členský stát může za tímto 
účelem navrhnout upravený nebo nový 
plán na podporu oživení a odolnosti.

uvedených v čl. 17 odst. 1 a 2. Dotčený 
členský stát může za tímto účelem 
navrhnout doplňkový, upravený nebo nový 
plán na podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1311
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud plán na podporu oživení 
a odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, není již nadále dotčeným členským 
státem vzhledem k objektivním 
okolnostem zčásti nebo zcela splnitelný, 
může dotčený členský stát předložit 
Komisi odůvodněnou žádost o změnu nebo 
nahrazení rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2. Členský stát může za tímto 
účelem navrhnout upravený nebo nový 
plán na podporu oživení a odolnosti.

1. Pokud plán na podporu oživení 
a odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, není již nadále dotčeným členským 
státem vzhledem k objektivním 
okolnostem zčásti nebo zcela splnitelný, 
může dotčený členský stát předložit 
Komisi odůvodněnou žádost, aby 
Evropskému parlamentu a Radě navrhla 
změnu nebo nahrazení rozhodnutí 
uvedených v čl. 17 odst. 1 a 2. Členský stát 
může za tímto účelem navrhnout upravený 
nebo nový plán na podporu oživení 
a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1312
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud plán na podporu oživení 
a odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, není již nadále dotčeným členským 
státem vzhledem k objektivním 
okolnostem zčásti nebo zcela splnitelný, 
může dotčený členský stát předložit 

1. Pokud plán na podporu oživení 
a odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, není již nadále dotčeným členským 
státem vzhledem k objektivním 
okolnostem zčásti nebo zcela splnitelný, 
může dotčený členský stát předložit 



AM\1214176CS.docx 105/205 PE657.421v02-00

CS

Komisi odůvodněnou žádost o změnu nebo 
nahrazení rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2. Členský stát může za tímto 
účelem navrhnout upravený nebo nový 
plán na podporu oživení a odolnosti.

Komisi nejpozději do 15. října 
odůvodněnou žádost o změnu nebo 
nahrazení rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2. Členský stát může za tímto 
účelem navrhnout upravený roční plán na 
podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1313
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud tak členské státy neučinily 
již při přípravě plánů na podporu oživení 
a odolnosti, jsou tyto plány do šesti měsíců 
po zveřejnění tohoto nařízení v Úředním 
věstníku náležitě aktualizovány podle 
nového cíle v oblasti klimatu pro rok 2030 
stanoveného v [nařízení, kterým se stanoví 
rámec pro dosažení klimatické neutrality 
a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský 
právní rámec pro klima)]. Komise posoudí 
aktualizované plány na podporu oživení a 
odolnosti v souladu s požadavky 
uvedenými v článku 16 a tyto plány 
zamítne, pokud nejsou v souladu s 
[nařízením, kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima)].

Or. en

Pozměňovací návrh 1314
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy by měly aktualizovat 
své plány na podporu oživení a odolnosti v 
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souladu s aktualizovaným cílem 
nařízením, které stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima) během šesti měsíců po 
zveřejnění tohoto nařízení v Úředním 
věstníku. Komise posoudí aktualizované 
plány na podporu oživení a odolnosti v 
souladu s požadavky uvedenými v článku 
16 a tyto plány zamítne, pokud nejsou v 
souladu s [nařízením, kterým se stanoví 
rámec pro dosažení klimatické neutrality 
a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský 
právní rámec pro klima)]. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1315
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud plán na podporu oživení 
a odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, není již nadále dotčeným členským 
státem vzhledem k objektivním 
okolnostem zčásti nebo zcela splnitelný, 
může dotčený členský stát předložit 
Komisi odůvodněnou žádost o změnu 
nebo nahrazení rozhodnutí uvedených v 
čl. 17 odst. 1 a 3. Členský stát může za 
tímto účelem navrhnout upravený nebo 
nový plán na podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se Komise domnívá, že 2. Pokud se Komise domnívá, že 
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důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17. 
Finanční podpora poskytnutá v tomto 
revidovaném rozhodnutí nesmí být vyšší 
než finanční podpora poskytnutá v 
původním řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1317
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti předloží 
návrh Evropskému parlamentu a Radě 
přijme nové rozhodnutí v souladu s 
článkem 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 1318
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem doplnění, změnu, nebo nahrazení 
příslušného plánu na podporu oživení a 
odolnosti ospravedlňují, posoudí nový plán 
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ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

v souladu s ustanoveními článku 16 a do 
dvou měsíců od oficiálního předložení 
žádosti přijme nové rozhodnutí v souladu s 
článkem 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 1319
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do dvou měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 1320
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do dvou měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise by již měla být obecně obeznámena s obsahem plánu na podporu 
oživení a odolnosti, je při posuzování pozměňovacích návrhů odůvodněná kratší lhůta.
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Pozměňovací návrh 1321
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do dvou měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 1322
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do dvou měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 1323
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Danuta Maria Hübner, Inese 
Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu s 
ustanoveními článku 16 a do šesti týdnů od 
oficiálního předložení žádosti přijme nové 
rozhodnutí v souladu s článkem 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 1324
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do čtyř měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem neospravedlňují doplnění, změnu 
nebo nahrazení příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti, do dvou 
měsíců od jejího oficiálního předložení 
žádost zamítne poté, co poskytla 
dotčenému členskému státu možnost ve 
lhůtě jednoho měsíce od oznámení závěrů 
Komise předložit připomínky. Dotčený 
členský stát může požádat o technickou 
pomoc v souladu s nařízením XX/YYYY 
[nástroj pro technickou podporu] s cílem 
reagovat na obavy obsažené v řádně 
odůvodněných závěrech Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 1325
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do čtyř měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do dvou měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky. Příslušné výbory Evropského 
parlamentu mohou vyzvat Komisi, aby 
před ně předstoupila s vysvětlením 
negativního posouzení plánu na podporu 
oživení a odolnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1326
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere, Danuta Maria 
Hübner

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do čtyř měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do šesti týdnů od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě tří týdnů od oznámení 
závěrů Komise předložit připomínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1327
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do čtyř měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do dvou měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1328
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do čtyř měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do dvou měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že Komise by již měla být obecně obeznámena s obsahem plánu na podporu 
oživení a odolnosti, je při posuzování pozměňovacích návrhů odůvodněná kratší lhůta.

Pozměňovací návrh 1329
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do čtyř měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do dvou měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1330
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do čtyř měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do dvou měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1331
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že pozměněný plán na 
podporu oživení a odolnosti překročí 
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celkovou částku schválenou každoročním 
aktem v přenesené pravomoci, přijme 
Komise nový akt v přenesené pravomoci, v 
němž posoudí dopad roční strategie 
udržitelného růstu na strategii a cíle Unie 
a vypočítá nové finanční příspěvky a 
půjčky.

Or. en

Pozměňovací návrh 1332
Markus Ferber, Luis Garicano

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 a
Program „Evropská přidaná hodnota“

1) Do 31. července 2022 vyhlásí Komise 
veřejná výběrová řízení na projekty s 
evropskou přidanou hodnotou.
2) Maximální míra spolufinancování u 
návrhů projektů nesmí překročit 50 %.
3) Maximální částka, kterou lze obdržet za 
jednotlivé návrhy projektu, nesmí 
překročit 5 000 000 000 000 EUR.
4) Komise vyhodnotí vhodné projekty do 
tří měsíců od obdržení návrhu.
5) Komise posoudí obdržené návrhy 
projektů a použije standardy srovnatelné 
se standardy stanovenými pro posouzení 
národních plánů na podporu oživení a 
odolnosti.
6) Komise posoudí způsobilost podle 
kritérií uvedených v článku 18b.

Or. en

Pozměňovací návrh 1333
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Luis Garicano

Návrh nařízení
Článek 18 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 b
Program „Evropská přidaná hodnota“ – 

způsobilost
Projekty financované v rámci tohoto 
programu musí maximalizovat unijní 
přidanou hodnotu a dopad, podporovat 
politické cíle Unie, které jsou 
strategického evropského významu a mají 
přeshraniční rozměr, zahrnovat alespoň 
dva členské státy a posilovat dlouhodobou 
konkurenceschopnost Unie jako celku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1334
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 19 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pravidla vyplácení, pozastavení a zrušení 
finančních příspěvků

Pravidla vyplácení, pozastavení a zrušení 
finančních příspěvků

Or. en

Pozměňovací návrh 1335
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rozhodnutí Komise uvedené v čl. 
17 odst. 1 představuje individuální právní 
závazek ve smyslu finančního nařízení, 
jenž může být založen na globálních 
závazcích. V příslušném případě mohou 
být rozpočtové závazky rozděleny na roční 
splátky v průběhu několika let.

1. Rozhodnutí Komise uvedené v čl. 
17 odst. 1 představuje individuální právní 
závazek ve smyslu finančního nařízení, 
jenž může být založen na globálních 
závazcích. V příslušném případě mohou 
být rozpočtové závazky rozděleny na roční 
splátky v průběhu několika let.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1336
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích. 
Rozhodnutí Komise uvedená v tomto 
článku se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 27 odst. 2.

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1337
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích. 
Rozhodnutí Komise uvedená v tomto 
článku se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 27 odst. 2.

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1338
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
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článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích. 
Rozhodnutí Komise uvedená v tomto 
článku se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 27 odst. 2.

článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1339
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích. 
Rozhodnutí Komise uvedená v tomto 
článku se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 27 odst. 2.

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích, 
přičemž se přihlíží k rozdílné 
socioekonomické situaci každého 
členského státu. Rozhodnutí Komise 
uvedená v tomto článku se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1340
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích. 
Rozhodnutí Komise uvedená v tomto 
článku se přijímají přezkumným postupem 

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích. 
Rozhodnutí Komise uvedená v tomto 
článku se přijímají v souladu s čl. 25 písm. 
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podle čl. 27 odst. 2. a).
Or. en

Pozměňovací návrh 1341
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích. 
Rozhodnutí Komise uvedená v tomto 
článku se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 27 odst. 2.

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích. 
Rozhodnutí Komise uvedená v tomto 
článku se přijímají v souladu s čl. 25 písm. 
a).

Or. en

Pozměňovací návrh 1342
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky a v závislosti na 
dostupných finančních prostředcích. 
Rozhodnutí Komise uvedená v tomto 
článku se přijímají přezkumným postupem 
podle čl. 27 odst. 2.

2. Vyplacení finančních příspěvků 
dotčenému členskému státu podle tohoto 
článku se uskuteční v souladu s 
rozpočtovými prostředky. Rozhodnutí 
Komise uvedená v tomto článku se 
přijímají přezkumným postupem podle čl. 
27 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1343
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)



AM\1214176CS.docx 119/205 PE657.421v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S výhradou přijetí právního 
závazku uvedeného v čl. 19 odst. 1 Komisí 
a na žádost členského státu spolu s 
předložením plánu na podporu oživení a 
odolnosti provede Komise v roce 2021 
platbu předběžného financování až do 
výše 20 % právního závazku ve formě 
nevratné podpory a případně až 20 % 
úvěrové podpory ve formě úvěrového 
aktiva v souladu s článkem 19. Odchylně 
od čl. 116 odst. 1 finančního nařízení 
provede Komise odpovídající platbu do 
dvou měsíců poté, co Komise přijme 
právní závazek uvedený v článku 19.
V případě předběžného financování podle 
odstavce 2a se úměrně upraví finanční 
příspěvky a případně podpora půjčky, 
která má být vyplacena podle čl. 17 odst. 4 
písm. a).
Pokud Komise usoudí, že u jednoho nebo 
více milníků nebo cílů došlo k jasnému 
snížení nebo v případě nedostatečného 
pokroku v rámci příslušných milníků 
nebo cílů, přistoupí k okamžitému 
zpětnému získání části předběžného 
financování odpovídající příslušným 
investicím a reformám. Komise současně 
pozastaví probíhající řízení, dokud členský 
stát neposkytne písemné vysvětlení a 
úhradu neoprávněných finančních 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 1344
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na žádost dotčeného členského 
státu schválí Komise nejméně 20 % 
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předběžného financování celkové podpory 
z fondů stanovených v rozhodnutí, kterým 
se schvaluje plán na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1345
Engin Eroglu

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. Komise v žádném případě 
neposkytuje částečné předběžné 
financování, zvláště pokud panují 
pochybnosti ohledně právního státu v 
daných zemích.

Or. de

Pozměňovací návrh 1346
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí splnění 
následujících kritérií:
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mohou být nápomocni odborníci.

1) zda byly příslušné milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 17 
odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

2) zda po zřízení této facility členský 
stát nezrušil předchozí reformy přijaté 
podle pokynů evropského semestru 
způsobem, který by obcházel podstatu 
doporučení.
3) zda příjemci splnili svou povinnost 
podle čl. 26 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Komise by nepovolila vyplacení finančního příspěvku, pokud by příjemci finančních 
prostředků Unie neuznali původ a nezajistili viditelnost financování Unie.

Pozměňovací návrh 1347
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 

3. Vzhledem k předchozímu 
financování podle čl.  19 odst. 2 písm. A) 
po dokončení příslušných dohodnutých 
milníků a cílů uvedených v plánu na 
podporu oživení a odolnosti schváleném v 
aktu v přenesené pravomoci Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly uspokojivě provedeny příslušné 
milníky a cíle stanovené v rozhodnutí 
uvedeném v čl. 17 odst. 1, což zahrnuje 
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mohou být nápomocni odborníci. podrobné posouzení přídělů na činnosti, 
které významně přispívají ke zmírňování 
změny klimatu nebo přizpůsobování se 
této změně podle článků 10 a 11 nařízení 
(EU) 2020/852 v souladu s aktem v 
přenesené pravomoci uvedeným v čl. 4a 
odst. 3. Pro účely posouzení se zohlední 
rovněž provozní ujednání uvedená v čl. 17 
odst. 6. Komisi mohou být nápomocni 
odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1348
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku odpovídajícího 
splnění cílů a milníků a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Vyplácení 
finančních prostředků odpovídá úrovni 
dokončení dohodnutých milníků a cílů. 
Pro účely posouzení se zohlední rovněž 
provozní ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. 
Komisi mohou být nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1349
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v aktu v přenesené pravomoci 
Komise předloží dotčený členský stát 
Komisi řádně odůvodněnou žádost o 
vyplacení finančního příspěvku a v 
příslušném případě tranše půjčky. Takové 
žádosti o vyplacení mohou členské státy 
předkládat Komisi dvakrát ročně. Komise 
do dvou měsíců od obdržení žádosti 
posoudí, zda byly příslušné milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 17 
odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni externí odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1350
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi čtyřikrát do roka. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1351
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi čtyřikrát ročně. Komise do 
jednoho měsíce od obdržení žádosti 
posoudí, zda byly příslušné milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 17 
odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1352
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v aktu v přenesené pravomoci 
Komise předloží dotčený členský stát 
Komisi řádně odůvodněnou žádost o 
vyplacení finančního příspěvku a v 
příslušném případě tranše půjčky. Takové 
žádosti o vyplacení mohou členské státy 
předkládat Komisi dvakrát ročně. Komise 
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měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

do dvou měsíců od obdržení žádosti 
posoudí, zda byly příslušné milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 17 
odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1353
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v aktu v přenesené pravomoci 
Komise předloží dotčený členský stát 
Komisi řádně odůvodněnou žádost o 
vyplacení finančního příspěvku a v 
příslušném případě tranše půjčky. Takové 
žádosti o vyplacení mohou členské státy 
předkládat Komisi dvakrát ročně. Komise 
do dvou měsíců od obdržení žádosti 
posoudí, zda byly příslušné milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 17 
odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1354
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
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schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky.  Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány.  Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

schváleném v aktu Komise v přenesené 
pravomoci předloží dotčený členský stát 
Komisi řádně odůvodněnou žádost o 
vyplacení finančního příspěvku a v 
příslušném případě tranše půjčky. Takové 
žádosti o vyplacení mohou členské státy 
předkládat Komisi dvakrát ročně. Komise 
do dvou měsíců od obdržení žádosti 
posoudí, zda byly příslušné milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 17 
odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1355
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých jasných milníků a cílů 
uvedených v plánu na podporu oživení a 
odolnosti schváleném v aktu v přenesené 
pravomoci Komise předloží dotčený 
členský stát Komisi řádně odůvodněnou 
žádost o vyplacení finančního příspěvku a 
v příslušném případě tranše půjčky. 
Takové žádosti o vyplacení předloží 
členské státy Komisi dvakrát ročně. 
Komise do dvou měsíců od obdržení 
žádosti posoudí, zda byly jasné milníky a 
cíle stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 
17 odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro 
účely posouzení se zohlední rovněž 
provozní ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. 
Komisi mohou být nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1356
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých jasných milníků a cílů 
uvedených v plánu na podporu oživení a 
odolnosti schváleném v aktu v přenesené 
pravomoci Komise předloží dotčený 
členský stát Komisi řádně odůvodněnou 
žádost o vyplacení finančního příspěvku a 
v příslušném případě tranše půjčky. 
Takové žádosti o vyplacení předloží 
členské státy Komisi dvakrát ročně. 
Komise do dvou měsíců od obdržení 
žádosti posoudí, zda byly jasné milníky a 
cíle stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 
17 odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro 
účely posouzení se zohlední rovněž 
provozní ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. 
Komisi mohou být nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1357
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením.

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením. Každé 
rozhodnutí o platbě by mělo být provedeno 
pouze tehdy, pokud byly dokončeny 
příslušné milníky a od předchozího 
vyplacení byl zaznamenán jasný pokrok. 
Pokud Komise usoudí, že v případě 
jednoho nebo více milníků nebo cílů došlo 
k jasné regresi a že členský stát 
systematicky neplní své povinnosti podle 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
získá zpět všechny předchozí platby 
provedené v souvislosti s příslušnými 
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milníky nebo cíli.
Or. en

Pozměňovací návrh 1358
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením.

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením. Každé 
rozhodnutí o platbě by mělo být provedeno 
pouze tehdy, pokud byly dokončeny 
příslušné milníky a od předchozího 
vyplacení byl zaznamenán jasný pokrok.

Or. en

Pozměňovací návrh 1359
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením.

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením. Každá 
konzultace před rozhodnutím Komise za 
stejných podmínek zapojí Evropský 
parlament a Rada jakožto rozpočtový 
orgán.

Or. en

Pozměňovací návrh 1360
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením.

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením. 
Rozdělování by se mělo provádět postupně 
a je podmíněno dokončením průběžných 
cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1361
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením.

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přeloží Evropskému parlamentu a 
Radě ke schválení rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 1362
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, přijme Komise rozhodnutí, kterým 
povolí vyplacení finančního příspěvku v 
souladu s finančním nařízením.

Pokud je posouzení provedené Komisí 
kladné, a vychází ze tří kritérií, přijme 
Komise rozhodnutí, kterým povolí 
vyplacení finančního příspěvku v souladu s 
finančním nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 1363
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavci 3 usoudí, 
že milníky a cíle stanovené v rozhodnutí 
uvedeném v čl. 17 odst. 1 nebyly 
uspokojivě realizovány, vyplacení celé 
výše finančního příspěvku nebo jeho části 
se pozastaví. Dotčený členský stát může do 
jednoho měsíce od oznámení posouzení 
Komise předložit své připomínky.

4. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavci 3 usoudí, 
že jasné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
nebyly uspokojivě realizovány, vyplacení 
celé výše finančního příspěvku nebo jeho 
části se pozastaví. Dotčený členský stát 
může do jednoho měsíce od oznámení 
posouzení Komise předložit své 
připomínky.

Pozastavení platby může rovněž iniciovat 
Evropský parlament po neuspokojivém 
provedení jednoho nebo několika jasných 
milníků nebo cílů stanovených v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1364
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavci 3 usoudí, 
že milníky a cíle stanovené v rozhodnutí 
uvedeném v čl. 17 odst. 1 nebyly 
uspokojivě realizovány, vyplacení celé 
výše finančního příspěvku nebo jeho části 
se pozastaví. Dotčený členský stát může do 
jednoho měsíce od oznámení posouzení 
Komise předložit své připomínky.

4. Pokud Komise na základě 
posouzení uvedeného v odstavci 3 usoudí, 
že jasné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
nebyly uspokojivě realizovány, vyplacení 
celé výše finančního příspěvku nebo jeho 
části se pozastaví. Dotčený členský stát 
může do jednoho měsíce od oznámení 
posouzení Komise předložit své 
připomínky. Pozastavení platby může 
rovněž iniciovat Evropský parlament po 
neuspokojivém provedení jednoho nebo 
několika jasných milníků nebo cílů 
stanovených v rozhodnutí uvedeném v čl. 
17 odst. 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1365
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění uspokojivé realizace 
milníků a cílů uvedených v čl. 17 odst. 1, 
pozastavení se zruší.

Pokud členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění uspokojivé realizace 
jasných milníků a cílů uvedených v čl. 17 
odst. 1, pozastavení se zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 1366
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění uspokojivé realizace 
milníků a cílů uvedených v čl. 17 odst. 1, 
pozastavení se zruší.

Pouze pokud členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění uspokojivé realizace 
milníků a cílů uvedených v čl. 17 odst. 1, 
pozastavení se zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 1367
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění uspokojivé realizace 
milníků a cílů uvedených v čl. 17 odst. 1, 
pozastavení se zruší.

Pokud členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění dosažení milníků a 
cílů uvedených v čl. 17 odst. 1, pozastavení 
se zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 1368
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozporu se závazky, včetně zásady 
„významně nepoškozovat“ a nepřijetí 
nezbytných opatření stanovených v plánu 
přechodu budou vyplacené splátky 
dotčeným členským státem navráceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1369
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nepřidělené finanční prostředky se 
zpřístupní celoevropským projektům v 
rámci víceletého finančního rámce, které 
přispívají ke konvergenci a ke snižování 
regionálních rozdílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1370
Csaba Molnár, Marek Belka

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zruší 
částku finančního příspěvku podle čl. 14 
odst. 1 finančního nařízení poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky do dvou 
měsíců od oznámení svých závěrů.

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zpřístupní 
částku finančního příspěvku pro regionální 
a místní orgány a další zúčastněné strany, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, které přispívají k 
řešení výzev stanovených v plánu na 
podporu oživení a odolnosti poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky do dvou 
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měsíců od oznámení svých závěrů.
Or. en

Pozměňovací návrh 1371
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zruší 
částku finančního příspěvku podle čl. 14 
odst. 1 finančního nařízení poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky do dvou 
měsíců od oznámení svých závěrů.

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zruší 
částku finančního příspěvku podle čl. 14 
odst. 1 finančního nařízení poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky do dvou 
měsíců od oznámení svých závěrů,  a 
znovuzískání částek, které již byly 
rozděleny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1372
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zruší 
částku finančního příspěvku podle čl. 14 
odst. 1 finančního nařízení poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky do dvou 
měsíců od oznámení svých závěrů.

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zruší 
částku finančního příspěvku a požádá o její 
navrácení podle čl. 14 odst. 1 finančního 
nařízení poté, co poskytla dotčenému 
členskému státu možnost předložit 
připomínky do dvou měsíců od oznámení 
svých závěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1373
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava, Andrey Novakov
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zruší 
částku finančního příspěvku podle čl. 14 
odst. 1 finančního nařízení poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky do dvou 
měsíců od oznámení svých závěrů.

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zruší 
částku dotčeného finančního příspěvku 
podle čl. 14 odst. 1 finančního nařízení 
poté, co poskytla dotčenému členskému 
státu možnost předložit připomínky do 
dvou měsíců od oznámení svých závěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1374
Csaba Molnár, Marek Belka

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení.

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zpřístupní pro regionální a 
místní orgány a další zúčastněné strany, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, které přispívají k 
řešení výzev stanovených v plánu na 
podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1375
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 

7. Pokud v rámci harmonogramu 
stanoveného v rozhodnutí Komise nebo 
rozhodnutí Evropského parlamentu, ale v 
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příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení.

posledních osmi měsících ode dne přijetí 
rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 1 
dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných, jasných milníků a cílů 
žádného hmatatelného pokroku, částka 
finančního příspěvku se zruší podle čl. 14 
odst. 1 finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1376
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení.

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení, a části a tranše, které 
již byly vyplaceny, se vymáhají se sazbou 
splátky ve výši 105 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1377
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení.

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení. Veškeré předběžné 
financování musí být navráceno.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1378
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení.

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší a požádá se o její 
navrácení podle čl. 14 odst. 1 finančního 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1379
Markus Ferber, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení.

7. Pokud do šesti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1380
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme rozhodnutí o zrušení 
finančního příspěvku poté, co poskytla 
dotčenému členskému státu možnost 
předložit připomínky ve lhůtě dvou měsíců 

Komise přijme rozhodnutí o zrušení 
finančního příspěvku, a případně 
navrácení předběžného financování poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
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od oznámení svého posouzení ohledně 
toho, zda nebylo dosaženo hmatatelného 
pokroku.

možnost předložit připomínky ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení svého posouzení 
ohledně toho, zda nebylo dosaženo 
hmatatelného pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1381
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme rozhodnutí o zrušení 
finančního příspěvku poté, co poskytla 
dotčenému členskému státu možnost 
předložit připomínky ve lhůtě dvou měsíců 
od oznámení svého posouzení ohledně 
toho, zda nebylo dosaženo hmatatelného 
pokroku.

Komise předloží návrh Evropskému 
parlamentu a Radě o zrušení finančního 
příspěvku poté, co poskytla dotčenému 
členskému státu možnost předložit 
připomínky ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení svého posouzení ohledně toho, 
zda nebylo dosaženo hmatatelného 
pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1382
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Komise stanoví prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci, který bude 
přijat před schválením plánů na podporu 
oživení a odolnosti podle článku 17, 
zvláštní pravidla pro rozpočtové závazky, 
platby, pozastavení, zrušení a zpětné 
získání finančních prostředků pro účely 
řádného finančního řízení. Pokud Komise 
zjistí, že plán na podporu oživení a 
odolnosti nebyl proveden uspokojivým 
způsobem, budou při respektování práva 
členských států na poskytnutí připomínek 
zavedena vhodná řízení o sporných 
otázkách. Komise v úzké spolupráci s 
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příslušnými vnitrostátními orgány, 
úřadem OLAF, Úřadem evropského 
veřejného žalobce a Evropským účetním 
dvorem zajistí ochranu finančních zájmů 
Unie odvozených z tohoto nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1383
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V případě, že Komise kladně 
posoudí plán na podporu oživení a 
odolnosti členského státu, bude při 
výpočtu zvýšení vnitrostátního příspěvku 
daného členského státu do rozpočtu Unie 
zohledněn pozitivní dopad tohoto plánu 
na zvýšení HDP na obyvatele 
vypočítaného na konci stávajícího 
víceletého finančního rámce. Roční 
příspěvky členských států, které 
neobdržely finanční podporu z RRF, 
budou sníženy v souladu s navýšením pro 
ty členské státy, které obdržely finanční 
podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1384
Markus Ferber, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Nevyužité prostředky z tohoto 
nástroje nesmí být  použity k jinému 
účelu, ale musejí býr použity ke snížení 
celkových výpůjčních požadavků Unie v 
rámci nástroje Next Generation EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1385
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. V případě podvodu při provádění 
veškerých příslušných milníků a cílů ze 
strany dotčeného členského státu, se 
částka finančního příspěvku zruší podle 
čl. 14 odst. 1 finančního nařízení, a části a 
tranše, které již byly vyplaceny, se 
vymáhají se sazbou splátky ve výši 110 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1386
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 a
Ochrana finančních zájmů Unie
1. Při provádění facility přijmou 
členské státy jakožto příjemci nebo 
vypůjčovatelé prostředků v rámci facility 
veškerá nezbytná opatření k ochraně 
finančních zájmů Unie, a zejména k 
zajištění toho, aby veškerá opatření pro 
provádění reforem a investičních projektů 
v rámci plánu na podporu oživení a 
odolnosti byla v souladu s platnými 
unijními a vnitrostátními právními 
předpisy.
2. Dohody uvedené v čl. 13 odst. 2 a 
čl. 19 odst. 1 stanoví povinnosti členských 
států:
a) pravidelně kontrolovat, zda poskytnuté 
finanční prostředky byly řádně využity v 
souladu se všemi platnými pravidly a zda 
veškerá opatření pro provádění reforem a 
investičních projektů v rámci plánu na 
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podporu oživení a odolnosti byla řádně 
provedena v souladu se všemi platnými 
pravidly, včetně práva Unie a 
vnitrostátního práva;
b) přijmout vhodná opatření k prevenci, 
odhalování a řešení podvodů, korupce a 
střetu zájmů, jak jsou vymezeny v čl. 61 
odst. 2 a 3 finančního nařízení, a 
podniknout právní kroky k vymáhání 
zpronevěřených finančních prostředků, a 
to i v souvislosti s jakýmkoli opatřením 
pro provádění reforem a investičních 
projektů v rámci plánu na podporu 
oživení a odolnosti;
c) přiložit k žádosti o platbu:
i) prohlášení řídícího subjektu, že 
finanční prostředky byly použity k jejich 
zamýšlenému účelu, že informace 
předložené spolu s žádostí o platbu jsou 
úplné, přesné a spolehlivé a že zavedené 
kontrolní systémy poskytují nezbytnou 
záruku, že finanční prostředky byly 
spravovány v souladu se všemi platnými 
pravidly; a
ii) shrnutí provedených auditů a kontrol, 
včetně zjištěných nedostatků a veškerých 
přijatých nápravných opatření;
d) pro účely auditu a kontroly využívání 
finančních prostředků v souvislosti s 
opatřeními pro provádění reforem a 
investičních projektů v rámci plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
shromažďovat v elektronické podobě a v 
jediné databázi tyto kategorie údajů:
i) jméno konečného příjemce finančních 
prostředků;
ii) jméno dodavatele a subdodavatele, je-li 
konečným příjemcem finančních 
prostředků veřejný zadavatel v souladu s 
právními předpisy Unie nebo 
vnitrostátními předpisy o zadávání 
veřejných zakázek;
iii) jméno (jména), příjmení a datum 
narození skutečného majitele (skutečných 
majitelů) příjemce finančních prostředků 
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nebo dodavatele ve smyslu čl. 3 odst. 6 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2015/849 (EU) ze dne 20. května 2015 o 
předcházení zneužití finančního systému 
k praní peněz a financování terorismu,
iv) seznam opatření pro provádění 
reforem a investičních projektů v rámci 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
celková výše veřejného financování s 
uvedením částky finančních prostředků 
vyplacených v rámci facility a v rámci 
jiných fondů Unie:
e) uložit všem konečným příjemcům 
finančních prostředků vyplacených na 
opatření k provádění reforem a 
investičních projektů zahrnutých v plánu 
na podporu oživení a odolnosti nebo všem 
dalším osobám či subjektům zapojeným 
do jejich provádění povinnost výslovně 
zmocnit Komisi, OLAF, Úřad evropského 
veřejného žalobce a Účetní dvůr k výkonu 
jejich práv podle čl. 129 odst. 1 
finančního nařízení a uložit podobné 
povinnosti všem konečným příjemcům 
vyplacených prostředků;
f) vést záznamy v souladu s článkem 132 
finančního nařízení.
3. Dohody uvedené v čl. 13 odst. 2 a 
čl. 19 odst. 1 rovněž stanoví právo Komise 
přiměřeně snížit podporu v rámci facility 
a získat zpět jakoukoli dlužnou částku do 
rozpočtu Unie nebo požádat o předčasné 
splacení úvěru v případě podvodu, 
korupce a střetu zájmů ohrožujícího 
finanční zájmy Unie nebo v případě 
porušení povinností vyplývajících z 
uvedených dohod. Při rozhodování o výši 
navracené částky, snížení nebo snížení 
částky, která má být předčasně splacena, 
dodržuje Komise zásadu proporcionality a 
přihlíží k závažnosti podvodu, korupce a 
střetu zájmů ohrožujícího finanční zájmy 
Unie nebo k porušení povinností. Členský 
stát dostane příležitost předložit své 
připomínky před provedením snížení nebo 
před žádostí o předčasné splacení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1387
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 a
Dialog o oživení a odolnosti

1. V zájmu posílení dialogu mezi 
orgány Unie, zejména Evropským 
parlamentem, Radou a Komisí, a v zájmu 
zajištění větší transparentnosti a 
odpovědnosti mohou příslušné výbory 
Evropského parlamentu vyzvat zástupce 
Rady, a jejich přípravných orgánů, a 
Komise, a v případě potřeby Eurogroup, 
aby vystoupili před výborem a projednali 
všechna opatření přijatá podle tohoto 
nařízení a opatření přijatá podle nařízení 
Rady XXX[EURI ].
2. Aby se zajistila vyšší míra 
transparentnosti a odpovědnosti, mohou 
příslušné výbory Evropského parlamentu 
vyzvat zástupce členských států odpovědné 
za plán na podporu oživení a odolnosti, 
jakož i vnitrostátní nezávislé daňové 
orgány, je-li to žádoucí, aby se dostavili 
před výbory za účelem představení 
uvedeného plánu, a opatření, která byla a 
mají být přijata na základě tohoto 
nařízení.
3. Komise současně zpřístupní Radě 
a Evropskému parlamentu veškeré 
informace poskytnuté členskými státy, 
které mají význam pro výkon jejich 
mandátu podle tohoto nařízení. Citlivé 
nebo důvěrné informace mohou být 
předány s výhradou zvláštních povinností 
týkajících se důvěrnosti.
4. Informace předané Komisí Radě 
nebo některým jejím přípravným orgánům 
v souvislosti s tímto nařízením nebo jeho 
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prováděním jsou současně zpřístupněny 
Evropskému parlamentu, v případě 
potřeby s výhradou opatření týkajících se 
důvěrnosti. Příslušné výsledky jednání v 
přípravných orgánech Rady jsou sdíleny s 
příslušnými výbory Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1388
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 a
Opatření propojující facilitu s ochranou 

rozpočtu Unie v případě stažení 
prováděných projektů

1. Pokud Komise usoudí, že u 
jednoho nebo více milníků nebo cílů došlo 
k jasné regresi, získá zpět platby 
provedené v souvislosti s příslušnými 
milníky nebo cíli.
2. Členský stát dále splatí Komisi 
jakýkoli finanční příspěvek, který mu byl 
na reformní závazek vyplacen podle 
článku 19, pokud v dotčeném členském 
státě do pěti let od platby dojde k výrazné 
změně podmínek, které takovou platbu 
umožnily.
3. Výraznou změnu podmínek, které 
platbu umožnily, reprezentují tyto 
případy:
a) prvky, které vedly k dosažení 
reformních závazků, byly odvolány; nebo
b) prvky, které vedly k dosažení 
reformních závazků, byly výrazně 
změněny pomocí jiných opatření.
4. Komise přijme rozhodnutí o 
zrušení finančního příspěvku poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky ve lhůtě 
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dvou měsíců od sdělení svých závěrů.
Or. en

Pozměňovací návrh 1389
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 a
Právní stát

Do okamžiku, kdy je zahájené řízení proti 
členskému státu podle článku 7 Smlouvy 
o fungování Evropské unie formálně 
uzavřeno, má členský stát nárok pouze na 
25 % finančního příspěvku stanoveného 
podle článku 19.

Or. en

Pozměňovací návrh 1390
Markus Ferber

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 a
Právní stát

Členské státy, proti nimž bylo zahájeno 
řízení podle článku 7 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, mají nárok 
pouze na 25 % finančního příspěvku 
stanoveného podle článku 19. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1391
Markus Ferber

Návrh nařízení
Článek 19 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 b
Ustanovení o zákazu snížení úrovně 
právní ochrany a o zrušení právních 

předpisů
1. Členský stát splatí Komisi jakýkoli 
finanční příspěvek, který mu byl na 
reformní závazek nebo milník vyplacen 
podle článku 19, pokud v dotčeném 
členském státě do pěti let od platby dojde k 
výrazné změně podmínek, které takovou 
platbu umožnily.
2. Výraznou změnu podmínek, které 
platbu umožnily, reprezentují tyto 
případy:
a) prvky, které vedly k dosažení 
reformních závazků, byly odvolány; nebo
b) prvky, které vedly k dosažení 
reformních závazků, byly výrazně 
změněny pomocí jiných opatření. nebo
c) milníky dosažené v souvislosti s plány 
na podporu oživení a odolnosti byly 
zrušeny; nebo
d) milníky dosažené v souvislosti s plány 
na podporu oživení a odolnosti byly 
výrazně pozměněny jinými opatřeními;
3. Komise přijme rozhodnutí o 
zrušení finančního příspěvku poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky ve lhůtě 
dvou měsíců od sdělení svých závěrů.
4. Pro financování v rámci tohoto 
programu jsou způsobilé pouze skutečně 
nové reformy. Reformní závazky, které 
byly provedeny v rámci předchozích 
programů a od té doby byly zrušeny, 
nejsou způsobilé pro financování v rámci 
tohoto programu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1392
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
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Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Kapitola 5 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podávání zpráv a informace Podávání zpráv, hodnocení a absolutorium
Or. en

Pozměňovací návrh 1393
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 20 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podávání zpráv členským státem v rámci 
evropského semestru

Podávání zpráv členským státem

Or. en

Pozměňovací návrh 1394
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát podává každé 
čtvrtletí v rámci procesu evropského 
semestru zprávu o pokroku dosaženém při 
plnění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně provozních ujednání 
uvedených v čl. 17 odst. 6. Za tímto 
účelem se čtvrtletní zprávy členských států 
příslušně zohlední v národních 
programech reforem, které se použijí jako 
nástroj pro podávání zpráv o pokroku při 
plnění plánů na podporu oživení 
a odolnosti.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1395
Markus Ferber, Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6 a dosažení jednotlivých 
milníků, cílů a souvisejících ukazatelů. Za 
tímto účelem se čtvrtletní zprávy členských 
států příslušně zohlední v národních 
programech reforem, které se použijí jako 
nástroj pro podávání zpráv o pokroku při 
plnění plánů na podporu oživení 
a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1396
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6 a doporučení technické 
podpory pokud o to členský stát požádal. 
Za tímto účelem se čtvrtletní zprávy 
členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1397
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti a 
pokroku v souladu taxonomií EU, včetně 
provozních ujednání uvedených v čl. 17 
odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1398
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Dotčený členský stát podává jednou za půl 
roku zprávu o pokroku dosaženém při 
plnění plánu na podporu oživení a 
odolnosti, včetně provozních ujednání 
uvedených v čl. 17 odst. 6. Za tímto 
účelem se čtvrtletní zprávy členských států 
příslušně zohlední v národních programech 
reforem, které se použijí jako nástroj pro 
podávání zpráv o pokroku při plnění plánů 
na podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1399
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Dotčený členský stát podává jednou za půl 
roku v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1400
Bogdan Rzońca, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Dotčený členský stát podává jednou za půl 
roku v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se pololetní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1401
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Nils Torvalds, Moritz Körner, Markus Ferber, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nezávislé fiskální instituce, jak jsou 
definovány ve směrnici Rady 2011/85/EU, 
tyto zprávy každé dva roky doplňují a 
posuzují se zaměřením na spolehlivost 
poskytovaných informací, údajů a 
prognóz, jakož i na výkonnost a celkový 
pokrok dosažený při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1402
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 a
Zvláštní postup pro udělování absolutoria
1. Výdaje z facility by měly podléhat 
zvláštnímu postupu udělování absolutoria, 
který by měl ověřit, zda bylo provádění v 
souladu s příslušnými pravidly, včetně 
zásady řádného finančního řízení.
2. Do 1. března po skončení každého 
rozpočtového roku předá Komise 
Účetnímu dvoru, který má plné právo 
provádět audit výdajů v rámci  facility, 
předběžnou účetní závěrku facility 
společně se zprávou o rozpočtovém a 
finančním řízení za rozpočtový rok. Do 
31. března následujícího roku zašle 
Komise zprávu o rozpočtovém 
a finančním řízení rovněž Evropskému 
parlamentu a Radě.
3. Komise zohlední připomínky 
Účetního dvora při sestavování konečné 
účetní závěrky výdajů v rámci facility.
4. Komise v souladu s ustanovením 
čl. 146 odst. 3 finančního nařízení 
předloží Evropskému parlamentu na jeho 
žádost veškeré informace potřebné pro 
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řádný průběh udělení absolutoria za daný 
rozpočtový rok.
5. Evropský parlament udělí do 15. 
května roku N +2 kvalifikovanou většinou 
zvláštní absolutorium výdajům v rámci 
facility.
6. Postup udělování absolutoria 
zajistí, aby Komise jednala podle 
doporučení Evropského parlamentu 
předtím, než požádá o udělení absolutoria 
znovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1403
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 a
Předkládání zpráv Evropskému 

parlamentu a Radě o financování 
získaném pro účely facility.

Komise čtvrtletně předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě podrobnou zprávu o 
finančních závazcích, které přijala vůči 
třetím stranám za účelem financování 
nástroje. Zpráva obsahuje jasný a 
věrohodný plán splácení bez použití 
víceletého finančního rámce v souladu s 
článkem 7. Citlivé či důvěrné informace 
budou dostupné členům Evropského 
parlamentu pod podmínkou předem 
smluvené přísné mlčenlivosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1404
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Článek 20 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 b
Zvláštní postup pro udělování absolutoria
1. Výdaje z facility by měly podléhat 
zvláštnímu postupu udělování absolutoria, 
který by měl ověřit, zda bylo provádění v 
souladu s příslušnými pravidly, včetně 
zásady řádného finančního řízení.
2. Do 1. března po skončení každého 
rozpočtového roku předá Komise 
Účetnímu dvoru, který má plné právo 
provádět audit výdajů v rámci  facility, 
předběžnou účetní závěrku facility 
společně se zprávou o rozpočtovém a 
finančním řízení za rozpočtový rok. Do 
31. března následujícího roku zašle 
Komise zprávu o rozpočtovém 
a finančním řízení rovněž Evropskému 
parlamentu a Radě.
3. Komise zohlední připomínky 
Účetního dvora při sestavování konečné 
účetní závěrky výdajů v rámci facility.
4. Komise v souladu s ustanovením 
čl. 261 odst. 3 finančního nařízení 
předloží Evropskému parlamentu na jeho 
žádost veškeré informace potřebné pro 
řádný průběh udělení absolutoria za daný 
rozpočtový rok.
5. Evropský parlament udělí do 15. 
května roku N +2 kvalifikovanou většinou 
zvláštní absolutorium výdajům v rámci 
facility.
6. Postup udělování absolutoria 
zajistí, aby Komise jednala podle 
doporučení Evropského parlamentu 
předtím, než požádá o udělení absolutoria 
znovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1405
Enikő Győri, Tamás Deutsch
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Návrh nařízení
Čl. 21 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informování Evropského parlamentu 
a Rady a komunikace o plánech členských 
států na podporu oživení a odolnosti

Informování Evropského parlamentu a 
komunikace o plánech členských států na 
podporu oživení a odolnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 1406
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v aktu 
Komise v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem. V zájmu 
zajištění větší transparentnosti a 
odpovědnosti se zástupci členských států 
odpovědní za plány na podporu oživení a 
odolnosti a příslušné instituce a 
zúčastněné strany na žádost Evropského 
parlamentu dostaví před příslušné výbory, 
aby projednali opatření, která byla a mají 
být přijata na základě tohoto nařízení. 
Členské státy zpřístupní relevantní 
informace v jakékoli fázi postupu 
Evropskému parlamentu a Radě 
současně.

Or. en

Pozměňovací návrh 1407
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v aktu 
Komise v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem. V takovém 
případě se Komise dohodne s 
Parlamentem a Radou na způsobu, jakým 
lze důvěrně poskytnout skryté informace 
oběma legislativním orgánům, a to 
neprodleně.

Or. en

Pozměňovací návrh 1408
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v aktu 
Komise v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 1. Komise předá plány na podporu 
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oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

oživení a odolnosti schválené v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém Komisí v 
souladu s článkem 17 a ostatní relevantní 
informace neprodleně, neprodleně, 
současně a za stejných podmínek 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1410
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu, vnitrostátním parlamentům 
dotčených členských států a Radě. 
Vzhledem k respektování demokratické 
kontroly a zájmům členských států, které 
dotují reformy v jiných členských státech, 
by schválené plány neměly být upraveny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1411
Enikő Győri, Tamás Deutsch

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

1. Komise předá posouzení plánů na 
podporu oživení a odolnosti schválené v 
souladu s článkem 17 neprodleně 
Evropskému parlamentu. Dotčený členský 
stát může Komisi požádat, aby skryla 
citlivé či důvěrné informace, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo jeho veřejný zájem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1412
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém Komisí v 
souladu s článkem 17 neprodleně 
Evropskému parlamentu a Radě. Dotčený 
členský stát může Komisi požádat, aby 
skryla citlivé či důvěrné informace, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo jeho veřejný zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1413
Agnès Evren

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v aktu 
Komise v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1414
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komisaři odpovědní za provádění 
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této facility budou voláni k odpovědnosti. 
V případě hrubé nedbalosti nebo 
nesprávného jednání proběhne v 
Evropském parlamentu hlasování o 
nedůvěře a odpovědný(í) komisař(i) 
sám/sami odstoupí. Předseda/předsedkyně 
Komise za tímto účelem na plenárním 
zasedání Parlamentu učiní prohlášení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1415
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K zajištění viditelnosti financování 
z prostředků Unie může Komise realizovat 
komunikační činnosti pro finanční 
podporu plánovanou v příslušném plánu 
na podporu oživení a odolnosti, včetně 
prostřednictvím společných 
komunikačních činností s dotčenými 
vnitrostátními orgány.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1416
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K zajištění viditelnosti financování 
z prostředků Unie může Komise realizovat 
komunikační činnosti pro finanční podporu 
plánovanou v příslušném plánu na podporu 
oživení a odolnosti, včetně prostřednictvím 
společných komunikačních činností s 
dotčenými vnitrostátními orgány.

2. K zajištění viditelnosti financování 
z prostředků Unie může Komise realizovat 
komunikační činnosti pro finanční podporu 
plánovanou v příslušném plánu na podporu 
oživení a odolnosti tím, že bude viditelně 
prezentovat zapojení Unie, včetně 
prostřednictvím společných 
komunikačních činností s dotčenými 
vnitrostátními orgány. Komise zajistí 
povinnou viditelnost výdajů v rámci 
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facility tím, že uvede, že podporované 
projekty by měly být jasně označeny jako 
„iniciativa EU na podporu oživení“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1417
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výdaje v rámci facility podléhají 
postupu udělování absolutoria Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1418
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Ferber, Markus Pieper, José Manuel 
Fernandes

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 a
1. Komise vypracuje srovnávací 
přehled oživení a odolnosti (dále jen 
„srovnávací přehled“), v němž uvede stav 
provádění dohodnutých reforem 
posilujících růst a udržitelných investic 
prostřednictvím plánů na podporu oživení 
a odolnosti jednotlivých členských států a 
stav vyplacení splátek členským státům, 
které uspokojivě realizují jasné milníky a 
cíle.
2. Srovnávací přehled obsahuje 
klíčové ukazatele, jako jsou sociální, 
hospodářské a environmentální ukazatele 
a ukazatele konkurenceschopnosti, které 
hodnotí pokrok zaznamenaný v rámci 
plánů na podporu oživení a odolnosti v 
každé ze šesti oblastí, které vymezují 
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oblast působnosti tohoto nařízení.
3. Srovnávací přehled uvádí míru 
plnění jasných milníků plánů na podporu 
oživení a odolnosti a nedostatky zjištěné 
při jejich provádění, jakož i doporučení 
Komise příslušné nedostatky řešit.
4. Srovnávací přehled uvádí ujednání 
a harmonogram provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti a vyplácení 
splátek členským státům, které uspokojivě 
realizují jasné milníky a cíle;
5. Srovnávací přehled rovněž shrnuje 
hlavní doporučení určená členským 
státům, pokud jde o jejich plány na 
podporu oživení a odolnosti.
6. Srovnávací přehled slouží jako 
základ pro trvalou výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy, která se 
uskuteční formou pravidelného 
strukturovaného dialogu.
7. Srovnávací přehled je neustále 
aktualizován a je veřejně dostupný na 
internetových stránkách Komise. Uvádí 
stav žádostí o platbu, plateb, pozastavení a 
zrušení finančních příspěvků.
8. Komise předloží srovnávací 
přehled na slyšení, které uspořádají 
příslušné výbory Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1419
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 a
Srovnávací přehled oživení a odolnosti

1. Komise vypracuje srovnávací 
přehled oživení a odolnosti (dále jen 
„srovnávací přehled“), v němž uvede stav 
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provádění dohodnutých reforem a investic 
prostřednictvím plánů na podporu oživení 
a odolnosti jednotlivých členských států.
2. Srovnávací přehled obsahuje 
klíčové ukazatele, jako jsou sociální, 
hospodářské a environmentální ukazatele, 
které hodnotí pokrok zaznamenaný v 
rámci plánů na podporu oživení a 
odolnosti v každé z prioritních oblastí 
politiky, které vymezují oblast působnosti 
tohoto nařízení, jakož i shrnutí procesu 
sledování, pokud jde o dodržování 
minimálního podílu výdajů na cíle v 
oblasti klimatu a dalších cílů v oblasti 
životního prostředí.
3. Srovnávací přehled uvádí míru 
plnění příslušných milníků plánů na 
podporu oživení a odolnosti a nedostatky 
zjištěné při jejich provádění, jakož i 
doporučení Komise příslušné nedostatky 
řešit.
4. Srovnávací přehled rovněž shrnuje 
hlavní doporučení určená členským 
státům, pokud jde o jejich plány na 
podporu oživení a odolnosti.
5. Srovnávací přehled slouží jako 
základ pro trvalou výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy, která se 
uskuteční formou pravidelného 
strukturovaného dialogu.
6. Srovnávací přehled je neustále 
aktualizován a je veřejně dostupný na 
internetových stránkách Komise. Uvádí 
stav žádostí o platbu, plateb, pozastavení a 
zrušení finančních příspěvků.
7. Komise předloží srovnávací 
přehled na slyšení, která uspořádají 
příslušné výbory Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1420
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand
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Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 a
Srovnávací přehled oživení a odolnosti

1. Komise vypracuje srovnávací 
přehled oživení a odolnosti, který bude v 
plném souladu se srovnávacím přehledem 
sociálních ukazatelů a 
makroekonomickým srovnávacím 
přehledem, v němž uvede stav provádění 
dohodnutých reforem prostřednictvím 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
jednotlivých členských států.
2. Srovnávací přehled obsahuje 
klíčové ukazatele, které jsou v souladu se 
srovnávacím přehledem sociálních 
ukazatelů a makroekonomickým 
srovnávacím přehledem, jako jsou 
sociální, hospodářské a environmentální 
ukazatele, které hodnotí pokrok 
zaznamenaný v rámci plánů na podporu 
oživení a odolnosti v každé ze šesti oblastí, 
které vymezují oblast působnosti tohoto 
nařízení.
3. Srovnávací přehled uvede míru 
plnění příslušných milníků plánů na 
podporu oživení a odolnosti a nedostatky 
zjištěné při jejich provádění, jakož i 
doporučení Komise příslušné nedostatky 
řešit.
4. Srovnávací přehled rovněž shrne 
hlavní doporučení určená členským 
státům, pokud jde o jejich plány na 
podporu oživení a odolnosti, a definuje 
střednědobé sociální cíle pro jednotlivé 
členské státy.
5. Srovnávací přehled bude sloužit 
jako základ pro trvalou výměnu 
osvědčených postupů mezi členskými 
státy, která se uskuteční formou 
pravidelného strukturovaného dialogu.
6. Srovnávací přehled bude 
soustavně aktualizován a bude veřejně 
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dostupný na internetových stránkách 
Komise. Uvede stav žádostí o platbu, 
plateb, pozastavení a zrušení finančních 
příspěvků.
7. Komise předloží srovnávací 
přehled na slyšení, které uspořádá 
příslušný výbor Parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1421
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 a
Srovnávací přehled oživení a odolnosti

1. Komise vypracuje srovnávací 
přehled oživení a odolnosti (dále jen 
„srovnávací přehled“), v němž uvede stav 
provádění dohodnutých reforem 
posilujících růst a udržitelných investic 
prostřednictvím plánů na podporu oživení 
a odolnosti jednotlivých členských států a 
stav vyplacení splátek členským státům, 
které uspokojivě realizují jasné milníky a 
cíle.
2. Srovnávací přehled obsahuje 
klíčové ukazatele, jako jsou sociální, 
hospodářské a environmentální ukazatele 
a ukazatele konkurenceschopnosti, které 
hodnotí pokrok zaznamenaný v rámci 
plánů na podporu oživení a odolnosti v 
každé ze šesti oblastí, které vymezují 
oblast působnosti tohoto nařízení.
3. Srovnávací přehled uvádí míru 
plnění jasných milníků plánů na podporu 
oživení a odolnosti a nedostatky zjištěné 
při jejich provádění, jakož i doporučení 
Komise příslušné nedostatky řešit.
4. Srovnávací přehled uvádí ujednání 
a harmonogram provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti a vyplácení 
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splátek členským státům, které uspokojivě 
realizují jasné milníky a cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 1422
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, Martin Hojsík, 
Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 a
Postup udělování absolutoria

Výdaje v rámci facility podléhají postupu 
udělování absolutoria Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1423
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 a
Postup udělování absolutoria

Výdaje v rámci facility podléhají postupu 
udělování absolutoria Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1424
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

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

Článek 21 a
Postup udělování absolutoria

Výdaje v rámci facility podléhají postupu 
udělování absolutoria Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1425
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a dotčené členské státy v rozsahu 
úměrném jejich příslušným oblastem 
odpovědnosti posílí součinnost a zajistí 
účinnou koordinaci mezi nástroji zřízenými 
tímto nařízením a jinými programy 
a nástroji Unie, a zejména s opatřeními 
financovanými z fondů Unie. Za tímto 
účelem:

Komise a dotčené členské státy v rozsahu 
úměrném jejich příslušným oblastem 
odpovědnosti posílí součinnost a zajistí 
účinnou koordinaci mezi nástroji zřízenými 
tímto nařízením a jinými programy 
a nástroji Unie, a zejména s nástrojem pro 
technickou podporu a opatřeními 
financovanými z fondů Unie. Za tímto 
účelem:

Or. en

Pozměňovací návrh 1426
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a dotčené členské státy v rozsahu 
úměrném jejich příslušným oblastem 
odpovědnosti posílí součinnost a zajistí 
účinnou koordinaci mezi nástroji 
zřízenými tímto nařízením a jinými 
programy a nástroji Unie, a zejména 
s opatřeními financovanými z fondů Unie. 
Za tímto účelem:

Komise a dotčené členské státy v rozsahu 
úměrném jejich příslušným oblastem 
odpovědnosti posílí součinnost a zajistí 
účinnou koordinaci mezi facilitou zřízenou 
tímto nařízením a jinými programy 
a nástroji Unie, a zejména s opatřeními 
financovanými z fondů Unie. Za tímto 
účelem:
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Or. en

Pozměňovací návrh 1427
Victor Negrescu

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí doplňkovost, součinnost, 
soudržnost a soulad mezi různými nástroji 
na unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, zejména pokud jde 
o opatření financovaná z fondů Unie, a to 
jak ve fázi plánování, tak během 
provádění;

a) zajistí doplňkovost, součinnost, 
soudržnost a soulad mezi různými nástroji 
na unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, zejména pokud jde 
o opatření financovaná z fondů Unie, a to 
jak ve fázi plánování, tak během 
provádění, a bude při tom usilovat o 
vyvážené odvětvové nebo zeměpisné 
pokrytí na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1428
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, aby byly dosaženy 
cíle nástrojů zřízených podle tohoto 
nařízení.

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění, 
kontrolu a dohled na unijní, celostátní a v 
příslušném případě i na regionální úrovni, 
aby byly dosaženy cíle nástrojů zřízených 
podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1429
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zajistí zviditelnění možností 
financování pro soukromý sektor;

Or. en

Pozměňovací návrh 1430
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 a
Srovnávací přehled oživení a odolnosti

1. Komise doplní stávající srovnávací 
přehled sociálních ukazatelů (dále jen 
„srovnávací přehled“) o ukazatele 
zohledňující cíle udržitelného rozvoje s 
cílem monitorovat stav provádění 
dohodnutých reforem a investic 
prostřednictvím plánů na podporu oživení 
a odolnosti jednotlivých členských států.
2. Srovnávací přehled uvádí pokrok 
zaznamenaný v rámci plánů na podporu 
oživení a odolnosti v každé ze šesti oblastí, 
které vymezují oblast působnosti tohoto 
nařízení. 
3. Srovnávací přehled uvádí míru 
plnění příslušných milníků plánů na 
podporu oživení a odolnosti a nedostatky 
zjištěné při jejich provádění, jakož i 
doporučení Komise příslušné nedostatky 
řešit. 
4. Srovnávací přehled rovněž shrnuje 
hlavní doporučení určená členským 
státům, pokud jde o jejich plány na 
podporu oživení a odolnosti. 
5. Srovnávací přehled slouží jako 
základ pro trvalou výměnu osvědčených 
postupů mezi členskými státy, která se 
uskuteční formou pravidelného 
strukturovaného dialogu. 
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6. Srovnávací přehled je neustále 
aktualizován a je veřejně dostupný na 
internetových stránkách Komise. Uvádí 
stav žádostí o platbu, plateb, pozastavení a 
zrušení finančních příspěvků. 
7. Komise předloží srovnávací 
přehled na slyšení, které uspořádají 
příslušné výbory Evropského parlamentu. 
8. Při sestavování srovnávacího 
přehledu se bude Komise co nejvíce opírat 
o přehledy založené na více ukazatelích 
pro sledování sociálního a hospodářského 
rozměru odolnosti a o přehledy pro 
sledování ekologického a digitálního 
rozměru odolnosti, které tvoří přílohu 
zprávy o strategickém výhledu z roku 2020 
nazvanou „Zmapování cesty k odolnější 
Evropě“. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1431
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje provádění facility 
a měří dosažení cílů stanovených 
v článku 4. Ukazatele, které se použijí pro 
podávání zpráv o pokroku a pro účely 
sledování a hodnocení facility, pokud jde o 
plnění obecného cíle a specifického cíle, 
jsou stanoveny v příloze III. Sledování 
provádění musí být cílené a přiměřené 
činnostem realizovaným v rámci facility.

1. Komise sleduje provádění facility 
a měří dosažení cílů stanovených 
v článku 4. Ukazatele, které se použijí pro 
podávání zpráv o pokroku a pro účely 
sledování a hodnocení facility, pokud jde o 
plnění obecného cíle a specifického cíle, 
jsou stanoveny v příloze III. Sledování 
provádění musí být cílené a přiměřené 
činnostem realizovaným v rámci facility. 
Komise by měla představit soubor 
ukazatelů výsledků a výkonnosti, které 
jasně zachycují cíle stanovené v článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 1432
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje provádění facility 
a měří dosažení cílů stanovených 
v článku 4. Ukazatele, které se použijí pro 
podávání zpráv o pokroku a pro účely 
sledování a hodnocení facility, pokud jde o 
plnění obecného cíle a specifického cíle, 
jsou stanoveny v příloze III. Sledování 
provádění musí být cílené a přiměřené 
činnostem realizovaným v rámci facility.

1. Komise sleduje provádění facility 
a měří dosažení cílů a požadavků 
stanovených v článku 4 a 4a a dodržování 
přídělů pro prioritní oblasti evropské 
politiky uvedené v článku 14. Ukazatele, 
které se použijí pro podávání zpráv o 
pokroku a pro účely sledování a hodnocení 
facility, pokud jde o plnění obecného cíle a 
specifického cíle, jsou stanoveny v příloze 
III. Sledování provádění musí být 
přiměřené činnostem realizovaným v rámci 
facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1433
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za tímto účelem členské státy:
a) vyhledávají, shromažďují a uchovávají 
informace o příjemcích finančních 
prostředků této facility;
b) poskytnou Komisi nezbytné informace 
k posouzení žádostí o platbu v souladu s 
článkem 19, včetně zpráv o auditu, údajů 
o konečných příjemcích projektů či 
investic, finančních výkazů, hodnocení 
dopadu a jakýchkoli dalších relevantních 
informací; pokud jde o investiční projekty, 
členské státy připojí zprávu nezávislého 
panelu odborníků, která hodnotí 
efektivitu, účinnost, vhodnost a 
přiměřenost každého projektu vůči 
odpovídajícímu plánu na podporu oživení 
a odolnosti;
c) připojí ke každé žádosti o platbu čestné 
prohlášení podepsané příslušným 
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vnitrostátním orgánem, který potvrdí 
účinné provádění v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení a zajistí 
dodržování příslušným pravidel EU, 
zejména pokud jde o předcházení střetu 
zájmů, korupci a dvojitému financování a 
prevenci podvodů;
d) zajistí, aby všichni koneční příjemci 
prostředků facility poskytli Komisi, 
Evropskému úřadu pro boj proti 
podvodům (OLAF), Úřadu evropského 
veřejného žalobce (EPPO) a Účetnímu 
dvoru v souladu s čl. 129 odst. 1 nařízení 
2018/1046 práva potřebná k provádění 
šetření, včetně kontrol a inspekcí na 
místě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1434
Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas. Za 
tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie uloží přiměřené 
požadavky na podávání zpráv.

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas. 
Tyto údaje budou bezodkladně 
zpřístupněny Evropskému parlamentu a 
Radě, jakož i dalším příslušným orgánům, 
pokud jde o proces sledování, tj. 
Evropskému účetnímu dvoru. Za tímto 
účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie uloží přiměřené 
požadavky na podávání zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1435
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas. Za 
tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie uloží přiměřené 
požadavky na podávání zpráv.

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas a 
aby byly rozčleněné podle pohlaví a 
úrovně příjmů. Za tímto účelem se 
příjemcům finančních prostředků Unie 
uloží přiměřené požadavky na podávání 
zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1436
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas. Za 
tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie uloží přiměřené 
požadavky na podávání zpráv.

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
shromažďovány účinně, spolehlivě, 
nezávisle, účelně a včas, a byly zveřejněny. 
Za tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie uloží přiměřené 
požadavky na podávání zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1437
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas. Za 
tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie uloží přiměřené 

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
srovnatelné a rozčleněné na základě 
pohlaví a aby byly shromažďovány účinně, 
účelně a včas. Za tímto účelem se 
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požadavky na podávání zpráv. příjemcům finančních prostředků Unie 
uloží přiměřené požadavky na podávání 
zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1438
Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas. Za 
tímto účelem se příjemcům finančních 
prostředků Unie uloží přiměřené 
požadavky na podávání zpráv.

2. Systém podávání zpráv o 
výkonnosti zajistí, aby údaje pro sledování 
provádění činností a výsledků byly 
shromažďovány účinně, účelně a včas. Za 
tímto účelem se konečným příjemcům 
finančních prostředků Unie uloží 
přiměřené požadavky na podávání zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1439
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Evropský parlament má právo plně 
kontrolovat rozhodnutí Komise o výdajích. 
Komise poskytne příslušnému orgánu 
Evropského parlamentu a poslancům plný 
přístup a informuje Evropský parlament 
každé čtvrtletí o stavu schválených plánů, 
o úpravách schválených pro tyto plány, o 
podaných žádostech o platbu, o přijatých 
platebních rozhodnutích, o pozastavení 
plateb, o zrušení plateb a o zpětném 
získávání prostředků. Komise čtvrtletně 
předloží přehled těchto informací na 
slyšení, které uspořádají příslušné výbory 
Evropského parlamentu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1440
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy a příjemci 
financování ze strany Unie poskytnou 
potřebné informace, které umožní 
sledování investic přispívajících k 
naplňování cílů Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí, na základě pokynů, 
které vypracuje Komise a které budou v 
souladu s pokyny vypracovanými pro jiné 
programy Unie. Komise informace 
každoročně předloží v rámci ročního 
návrhu rozpočtu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1441
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise informuje Evropský 
parlament každé pololetí tak, že v souladu 
s čl. 14 odst. 1b předloží seznam 
investičních opatření a projektů 
financovaných facilitou, včetně seznamu 
konečných příjemců finančních 
prostředků z facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1442
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Evropský parlament uspořádá 
cesty delegací do členských států s cílem 
vykonávat demokratický dohled nad 
strukturálními reformami podporujícími 
růst a udržitelnými investicemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1443
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Komise informuje Evropský 
parlament každé čtvrtletí tak, že zřídí 
veřejně přístupnou databázi obsahující 
údaje o konečných příjemcích finančních 
prostředků z facility. Citlivé či důvěrné 
informace budou dostupné členům 
Evropského parlamentu pod podmínkou 
předem smluvené přísné mlčenlivosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1444
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 a
Sledování ex post dokončených projektů

Za účelem účinného využití zdrojů a 
zajištění odolnosti dokončených projektů 
facility Komise pro tyto projekty zřídí 
účinný rámec pro sledování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1445
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 24 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva Povinnost Komise podávat zprávy
Or. en

Pozměňovací návrh 1446
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 24 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva Zprávy a slyšení
Or. en

Pozměňovací návrh 1447
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva Pololetní zpráva
Or. en

Pozměňovací návrh 1448
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
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nařízení. nařízení a pokroku v souladu s taxonomií 
EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1449
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě pololetní veřejnou 
zprávu o provádění facility stanovené v 
tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1450
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě pololetní zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1451
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě čtvrtletní zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1452
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě čtvrtletní zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1453
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Othmar Karas

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě pololetní zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1454
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě čtvrtletní zprávy o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1455
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Čtvrtletní zprávy musí obsahovat 
podrobné informace o počtu schválených 
a projednávaných plánů na podporu 
oživení a odolnosti, pokroku dosaženém v 
souvislosti s plány příslušných členských 
států v rámci facility, stavu naplňování 
cílů a milníků v každém členském státě, 
množství prostředků vyčleněných a 
vyplacených ve prospěch každého 
členského státu i v celku, předložených 
žádostech o platbu, rozhodnutích o 
platbách, pozastavení nebo zrušení plateb, 
vymáhání finančních prostředků a 
příjemcích finančních prostředků a měly 
by v nich být rovněž obsaženy veškeré 
další informace významné pro zajištění 
plné transparentnosti a odpovědnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1456
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Pololetní zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility, zejména s ohledem na provádění 
investičních a reformních opatření 
vycházejících z prioritních oblastí 
evropské politiky uvedených v článku 3.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1457
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility a dodržování zásady „významně 
nepoškozovat“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1458
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility, a příslušném dopadu na rovnost 
mužů a žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 1459
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Pololetní zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1460
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Zpráva musí obsahovat informace 
o pokroku, jehož dotčené členské státy 
dosáhly při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti v rámci facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1461
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Zpráva musí obsahovat informace 
o pokroku, jehož dotčené členské státy 
dosáhly při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti v rámci facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1462
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Zpráva musí obsahovat informace 
o pokroku, jehož dotčené členské státy 
dosáhly při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti v rámci facility.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1463
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

3. Pololetní zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 1464
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

3. Čtvrtletní zprávy musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 1465
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

3. Zpráva musí rovněž obsahovat tyto 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 1466
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva musí rovněž 3. Zpráva musí rovněž obsahovat tyto 
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obsahovat tyto informace: informace:
Or. en

Pozměňovací návrh 1467
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

3. Zpráva musí rovněž obsahovat tyto 
informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 1468
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) objem výnosů přidělených facilitě v 
rámci nástroje Evropské unie na podporu 
oživení v předchozím roce, rozčleněných 
podle rozpočtových položek, a

a) objem výnosů přidělených facilitě v 
rámci nástroje Evropské unie na podporu 
oživení v předchozím roce, rozčleněných 
podle rozpočtových položek a členského 
státu, a

Or. en

Pozměňovací návrh 1469
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) objem výnosů přidělených facilitě v 
rámci nástroje Evropské unie na podporu 
oživení v předchozím roce, rozčleněných 
podle rozpočtových položek, a

a) objem výnosů přidělených facilitě v 
rámci nástroje Evropské unie na podporu 
oživení v předchozím čtvrtletí, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a

Or. en
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Pozměňovací návrh 1470
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přínos částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

b) přínos částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility, 
zejména vhodného přechodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1471
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) oddíl pro každý členský stát, v 
němž je podrobně popsáno, jak je 
uplatňována zásada řádného finančního 
řízení v souladu s článkem 61 finančního 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1472
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podrobné informace o pokroku při 
dosahování milníků plánů na podporu 
oživení a odolnosti a o doplňkovosti těchto 
plánů se stávajícími programy Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1473
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) oddíl pro každý členský stát, v 
němž je podrobně popsána zásada 
řádného finančního řízení v souladu s 
článkem 61 finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1474
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) oddíl pro každý členský stát, v 
němž je podrobně popsána zásada 
řádného finančního řízení v souladu s 
článkem 61 finančního nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1475
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podíl facility, která přispívá k 
cílům Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí, případně s využitím kritérií 
stanovených v nařízení (EU) 2020/852.

Or. en

Pozměňovací návrh 1476
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst



PE657.421v02-00 184/205 AM\1214176CS.docx

CS

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) přehled všech dosažených i zatím 
nedosažených milníků v rámci každého 
členského státu a národního plánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1477
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) seznam konečných příjemců 
finančních prostředků z facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1478
Dragoș Pîslaru, Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Clotilde 
Armand, Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) příslušné podrobnosti o provádění 
facility v členských státech, včetně 
podrobných informací o částkách, které 
byly přiděleny a vyplaceny členským 
státům, o stavu provádění dohodnutých 
milníků, jakož i veškeré příslušné 
informace, aby byla v souvislosti s 
facilitou zajištěna úplná transparentnost a 
zveřejňování.

Or. en

Pozměňovací návrh 1479
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore



AM\1214176CS.docx 185/205 PE657.421v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah relevantních 
dokumentů, které oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1480
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah relevantních 
dokumentů, které oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro účely transparentnosti by Komise měla podávat zprávy o facilitě na podporu oživení a 
odolnosti nezávisle na evropském semestru.

Pozměňovací návrh 1481
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Klemen 
Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah relevantních 

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah relevantních 
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dokumentů, které oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru.

dokumentů, které oficiálně přijala v rámci 
nejnovějšího evropského semestru nebo 
nejnovějšího doporučení Rady pro 
hospodářskou politiku eurozóny (v 
případě členských států, jejichž měnou je 
euro).

Or. en

Pozměňovací návrh 1482
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah relevantních 
dokumentů, které oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru.

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah relevantních 
dokumentů, například národních 
programů reforem, v rámci evropského 
semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1483
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah relevantních 
dokumentů, které oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru.

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah všech 
relevantních dokumentů, které oficiálně 
přijala.

Or. en

Pozměňovací návrh 1484
Monika Hohlmeier

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výroční zpráva se předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě jako 
součást integrovaného podávání zpráv o 
finanční odpovědnosti a je součástí 
každoročního postupu udělování 
absolutoria jako samostatná kapitola 
zprávy Komise o udělení absolutoria.

Or. en

Pozměňovací návrh 1485
Stefan Berger, Sara Skyttedal, Petri Sarvamaa, Markus Pieper, Niclas Herbst

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výroční zpráva se předkládá 
Evropskému parlamentu a Evropské radě 
jako součást integrovaného podávání 
zpráv o finanční odpovědnosti a je 
součástí zvláštního postupu udělování 
absolutoria facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1486
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zpráva se předkládá Evropskému 
parlamentu a Evropské radě jako součást 
integrovaného podávání zpráv o finanční 
odpovědnosti a je součástí zvláštního 
postupu udělování absolutoria facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 1487
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
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Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na žádost Evropského parlamentu 
se Komise každé čtvrtletí zúčastní slyšení 
před Evropským parlamentem, aby podala 
zprávu o činnostech a informacích 
uvedených v odstavcích 2 a 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1488
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do tří let od konce roku 2027 
nezávislou zprávu o hodnocení ex post.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do tří let od konce roku 2027 
nezávislou zprávu o hodnocení ex post, 
které zohlední perspektivu rovnosti žen a 
mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1489
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů do 1. ledna 2024 
nezávislou zprávu o hodnocení jeho 
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zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do tří let od konce roku 2027 
nezávislou zprávu o hodnocení ex post.

provádění a nejpozději do tří let od konce 
roku 2027 nezávislou zprávu o hodnocení 
ex post.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby průběžnou hodnotící zprávu prošetřil stávající Parlament.

Pozměňovací návrh 1490
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do tří let od konce roku 2027 
nezávislou zprávu o hodnocení ex post.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost nezávislou zprávu o 
hodnocení jeho provádění a nejpozději do 
tří let od konce roku 2024 nezávislou 
zprávu o hodnocení ex post.

Or. en

Pozměňovací návrh 1491
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do tří let od konce roku 2027 
nezávislou zprávu o hodnocení ex post.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do dvou let od konce roku 2027 
nezávislou zprávu o hodnocení ex post.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1492
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do tří let od konce roku 2027 
nezávislou zprávu o hodnocení ex post.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do jednoho roku od konce roku 
2027 nezávislou zprávu o hodnocení ex 
post.

Or. en

Pozměňovací návrh 1493
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva o hodnocení zejména 
posoudí míru dosažení cílů, účinnost 
využití zdrojů a evropskou přidanou 
hodnotu. Zváží také, zda jsou všechny cíle 
a akce nadále relevantní.

2. Zpráva o hodnocení zejména 
posoudí míru dosažení cílů, účinnost 
využití zdrojů a evropskou přidanou 
hodnotu, vhodnost ustanovení o 
podmíněnosti i posouzení rizik morálního 
hazardu. Zváží také, zda jsou všechny cíle 
a akce nadále relevantní.

Or. en

Pozměňovací návrh 1494
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva o hodnocení zejména 2. Zpráva o hodnocení zejména 
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posoudí míru dosažení cílů, účinnost 
využití zdrojů a evropskou přidanou 
hodnotu. Zváží také, zda jsou všechny cíle 
a akce nadále relevantní.

posoudí míru dosažení cílů, účinnost 
využití zdrojů a evropskou přidanou 
hodnotu i účinky začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů. Zváží také, zda jsou 
všechny cíle a akce nadále relevantní.

Or. en

Pozměňovací návrh 1495
Marian-Jean Marinescu, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V příslušném případě se k 
hodnocení připojí návrh změn tohoto 
nařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1496
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zpráva o hodnocení ex post spočívá 
v celkovém posouzení nástrojů zřízených 
tímto nařízením a musí obsahovat 
informace o jeho dopadu v dlouhodobém 
horizontu.

4. Zpráva o hodnocení ex post spočívá 
v celkovém posouzení facility zřízené 
tímto nařízením a musí obsahovat 
informace o jeho dopadu v dlouhodobém 
horizontu, zejména s ohledem na dosažení 
cílů Unie v oblasti klimatu, životního 
prostředí a rovnosti žen a mužů a zlepšení 
v souvislosti se zásadami evropského pilíře 
sociálních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 1497
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zpráva o hodnocení ex post spočívá 
v celkovém posouzení nástrojů zřízených 
tímto nařízením a musí obsahovat 
informace o jeho dopadu v dlouhodobém 
horizontu.

4. Zpráva o hodnocení ex post spočívá 
v celkovém posouzení nástrojů zřízených 
tímto nařízením a musí obsahovat 
informace o jeho dopadu v dlouhodobém 
horizontu, včetně rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1498
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v článcích 
4a, 9, 17 a 19 je svěřena Komisi do 31. 
prosince 2027.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
článcích 9, 17 a 19 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
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dne 13. dubna 2016.
5. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci uvedené v odstavci 2 do 31. 
prosince 2020 s cílem zajistit jeho vstup 
v platnost dne 1. července 2021. Přijetí 
aktu v přenesené pravomoci Komise 
neprodleně oznámí současně Evropskému 
parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 9, 17 a 19 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1499
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Stéphane Séjourné, Pascal Canfin, Gilles 
Boyer, Valérie Hayer, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-
Lenoir, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Olivier Chastel, Dragoș Pîslaru, Katalin Cseh, 
Martin Hojsík, Klemen Grošelj, Sylvie Brunet

Návrh nařízení
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v článcích 
4, 14 a 19 je svěřena Komisi do 31. 
prosince 2027.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
článcích 4, 14 a 19 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
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přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 4, 14 a 19 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1500
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 a
Kontrola rozpočtu

1. Do 1. března po skončení každého 
rozpočtového roku předá účetní Komise 
Účetnímu dvoru předběžnou účetní 
závěrku facility společně se zprávou o 
rozpočtovém a finančním řízení za 
rozpočtový rok. Do 31. března 
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následujícího roku zašle účetní Komise 
zprávu o rozpočtovém a finančním řízení 
rovněž Evropskému parlamentu a Radě.
2. Po obdržení připomínek Účetního 
dvora k předběžné účetní závěrce orgánu 
v souladu s články 245 a 246 finančního 
nařízení Komise vypracuje konečnou 
účetní závěrku a předá ji k posouzení 
správní radě.
3. Komise v souladu s ustanovením 
čl. 261 odst. 3 finančního nařízení 
předloží Evropskému parlamentu na jeho 
žádost veškeré informace potřebné pro 
řádný průběh udělení absolutoria za daný 
rozpočtový rok.
4. Evropský parlament na 
doporučení Rady přijaté kvalifikovanou 
většinou udělí orgánu pro cenné papíry a 
trhy před 15. květnem roku N + 2 
absolutorium za plnění rozpočtu 
zahrnujícího příjmy ze souhrnného 
rozpočtu Evropské unie a příslušných 
orgánů za rozpočtový rok N.
5. Konečná účetní závěrka se 
zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah facility na podporu oživení a odolnosti odpovídá běžnému postupu udělování 
absolutoria.

Pozměňovací návrh 1501
Jonás Fernández, Costas Mavrides

Návrh nařízení
Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
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za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci uvedená 
v článcích 16a, 17, 17a a 18 je svěřena 
Komisi do 31. prosince 2027.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
článcích 16a, 17, 17a a 18 kdykoli zrušit.
4. Rozhodnutím o zrušení přenesené 
pravomoci se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm určené.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 16a, 17, 17a nebo 18 vstoupí 
v platnost, pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví.

Or. en

Pozměňovací návrh 1502
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 b
Ochrana finančních zájmů Unie

1. Aniž je dotčen článek 19, Komise 
přijme vhodná opatření, aby zajistila, že 
při provádění činností financovaných 
v rámci tohoto nařízení budou finanční 
zájmy Unie chráněny uplatňováním 
preventivních opatření proti podvodům, 
korupci a jiným protiprávním činnostem, 
účinnými kontrolami a v případě zjištění 
nesrovnalostí zpětným získáním 
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neoprávněně vyplacených částek a ve 
vhodných případech účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími 
administrativními a finančními sankcemi.
2. Komise nebo její zástupci a Účetní 
dvůr mají pravomoc provádět na základě 
kontroly dokumentů i kontroly na místě 
audit u všech příjemců grantů, 
zhotovitelů, dodavatelů nebo 
poskytovatelů a subdodavatelů, kteří podle 
obdrželi finanční prostředky Unie. 
Evropský úřad pro boj proti podvodům 
(OLAF) může provádět kontroly a 
inspekce na místě u hospodářských 
subjektů, jichž se toto financování přímo 
nebo nepřímo týká, v souladu s postupy 
stanovenými v nařízení Rady (Euratom, 
ES) č. 2185/96 s cílem zjistit, zda nedošlo 
k podvodu, korupci nebo jinému 
protiprávnímu jednání ohrožujícímu 
finanční zájmy Unie v souvislosti s 
grantovou dohodou, rozhodnutím o 
grantu nebo smlouvou o financování 
Unií. Aniž jsou dotčeny první a druhý 
pododstavec, musí dohody o spolupráci se 
třetími zeměmi a mezinárodními 
organizacemi, grantové dohody, 
rozhodnutí o grantu a smlouvy vyplývající 
z provádění tohoto nařízení výslovně 
zmocňovat Komisi, Účetní dvůr a OLAF 
k provádění takových auditů, kontrol 
a inspekcí na místě.
3. Příjemci finančních prostředků 
Unie po dobu pěti let od provedení 
poslední platby ve prospěch jakéhokoli 
projektu ponechají Komisi přístup ke 
všem podpůrným dokumentům týkajícím 
se výdajů na tento projekt.

Or. en

Pozměňovací návrh 1503
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 25 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 c
Kontrola ze strany Účetního dvora

1. Externí audit činností 
prováděných podle tohoto nařízení 
provádí Účetní dvůr v souladu s článkem 
287 Smlouvy o fungování EU.
2. Pro účely odstavce 1 tohoto článku 
bude Účetnímu dvoru na jeho žádost a v 
souladu s čl. 287 odst. 3 Smlouvy o 
fungování EU zajištěn plný přístup k 
jakémukoli dokumentu či informacím 
nezbytným k tomu, aby mohl plnit své 
úkoly.

Or. en

Pozměňovací návrh 1504
Siegfried Mureşan, Esther de Lange, Markus Pieper, José Manuel Fernandes

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí a 
jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace různým cílovým skupinám, 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost tím, že budou viditelně 
prezentovat zapojení Unie, zejména při 
propagaci akcí a jejich výsledků, tím, že 
poskytnou soudržné, účinné a přiměřeně 
zacílené informace různým cílovým 
skupinám, včetně médií a veřejnosti. 
Příjemci zajistí povinnou viditelnost 
výdajů v rámci facility tím, že 
podporované projekty jasně označí jako 
„iniciativu EU na podporu oživení “.

Or. en

Pozměňovací návrh 1505
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí a 
jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace různým cílovým skupinám, 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí a 
jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace různým cílovým skupinám, 
včetně médií, sociálních médií a 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1506
Csaba Molnár, Marek Belka, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí a 
jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace různým cílovým skupinám, 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí a 
jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace veřejnosti, a to i 
prostřednictvím médií na 
nediskriminačním základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1507
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise realizuje k nástrojům 
zřízeným tímto nařízením a souvisejícím 
opatřením a výsledkům informační a 
komunikační akce. Finanční zdroje 
vyčleněné na nástroje zřízené tímto 
nařízením musejí rovněž přispívat k 
institucionální komunikaci o politických 

2. Komise realizuje k facilitě zřízené 
tímto nařízením a souvisejícím opatřením a 
výsledkům informační a komunikační 
akce. Finanční zdroje vyčleněné na facilitu 
zřízenou tímto nařízením musejí rovněž 
přispívat k institucionální komunikaci o 
politických prioritách Unie, pokud 
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prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli 
uvedenými v článku 4.

souvisejí s cíli uvedenými v článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 1508
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do propagace akcí a jejich 
výsledků zapojí příjemci prostředků Unie 
poslance Evropského parlamentu, kteří 
pocházejí ze stejného regionu jako 
příjemci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1509
Siegfried Mureşan, Esther de Lange

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v článku 9 
a článku 17 je svěřena Komisi do 31. 
prosince 2027.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 9 a článku 17 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
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platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 9 a 17 vstoupí v platnost, 
pokud proti němu Evropský parlament ani 
Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří 
měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 1510
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma, Marc Angel

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci uvedená 
v článku 14 je Komisi svěřena do 
31. prosince 2028.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené 
v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
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zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci vede Komise konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 1511
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 a
Články 107, 108 a 109 SFEU se netýkají 
financování zdrojů poskytnutých podle 
článku 5.

Or. en

Pozměňovací návrh 1512
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Valentino Grant, Marco 
Zanni

Návrh nařízení
Článek 26 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 b
V případě, že jsou uplatňována pravidla 
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státní podpory, se maximální míra 
podpory pro investice malých a středních 
podniků a velkých podniků podle nařízení 
702/2014 a pokynů ke státní podpoře v 
odvětvích zemědělství a lesnictví a ve 
venkovských oblastech na období 2014 až 
2020 pro účely tohoto nařízení může zvýšit 
o 20 %, pokud maximální kombinovaná 
podpora nepřesáhne 90 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 1513
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor. 
Uvedený výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 1514
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor. 
Uvedený výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
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použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 1515
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor. 
Uvedený výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 1516
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor. 
Uvedený výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 1517
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere
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Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. 
Uvedený výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1518
Eva Maydell, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

vypouští se

Or. en


