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Pozměňovací návrh 1519
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato příloha stanoví metodiku pro výpočet 
maximálního finančního příspěvku, který 
je pro každý členský stát k dispozici. 
Metoda zohledňuje:

Tato příloha stanoví metodiku pro výpočet 
maximálního finančního příspěvku, který 
je pro každý členský stát k dispozici v 
souladu s článkem 10. Metoda zohledňuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 1520
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— průměrnou míru nezaměstnanosti 
za posledních 5 let ve srovnání s 
průměrem EU (2015–2019).

— změnu průměrné míry 
nezaměstnanosti pozorované v roce 2020 
ve srovnání se změnou průměrné míry 
nezaměstnanosti v EU v roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1521
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- ztrátu reálného HDP zjištěnou v 
průběhu roku 2020 a kumulativní ztrátu 
reálného HDP za období 2020–2021.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- kumulativní pokles reálného HDP 
v období 2020–2021, konkrétně změnu 
reálného HDP do roku 2021 ve srovnání s 
rokem 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 1523
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Závazek a pokrok směrem k udržitelnému 
přechodu v souladu s taxonomií EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1524
Markus Ferber

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální finanční příspěvek členskému 
státu z facility () je definován takto:

vypouští se

𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

kde:
FS (finanční podpora) je dostupné 
finanční krytí v rámci facility podle čl. 5 
odst. 1 písm. a) a
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𝜶𝒊je klíč pro příspěvky členskému státu i, 
který je definován jako:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

přičemž platí 1,𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

a zároveň𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 a 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 
pro členské státy s𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊 > 𝟏𝟎𝟎% ∗  
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

kde:

𝜶𝒊je klíč pro příspěvky zemi i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 je hrubý domácí produkt na 

obyvatele země i v roce 2019,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆je vážený průměr hrubého 

domácího produktu na obyvatele 
v členských státech EU-27 v roce 2019,

𝒑𝒐𝒑𝒊je celkový počet obyvatel v zemi i v 
roce 2019,

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 je celkový počet obyvatel 
v členských státech EU-27 v roce 2019,

𝑼𝒊je průměrná míra nezaměstnanosti v 
zemi i za období 2015–2019,

𝑼𝑬𝑼je průměrná míra nezaměstnanosti v 
EU-27 za období 2015–2019.
Z uplatnění této metodiky vyplývají níže 
uvedené podíly a výše maximálních 
finančních příspěvků, které budou 
jednotlivým členským státům k dispozici.
Výše maximálních finančních příspěvků 
pro jednotlivé členské státy EU

Podíl 
jako % z 
celkové 
částky

Částka 
(v milion
ech, 
v cenách 
roku 
2018)
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BE 1,55 4821
BG 1,98 6131
CZ 1.51 4678
DK 0,56 1723
DE 6,95 21545
EE 0,32 1004
IE 0,39 1209
EL 5,77 17874
ES 19,88 61618
FR 10,38 32167
HR 1,98 6125
IT 20,45 63380
CY 0,35 1082
LV 0,70 2170
LT 0,89 2766
LU 0,03 101
HU 1,98 6136
MT 0,07 226
NL 1,68 5197
AT 0,95 2950
PL 8,65 26808
PT 4,16 12905
RO 4,36 13505
SI 0,55 1693
SK 1,98 6140
FI 0,71 2196 
SE 1,243 3849 
Celkem 100,00 310000 

Or. en

Pozměňovací návrh 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Návrh nařízení
Příloha I – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Maximální finanční příspěvek členskému 
státu z facility (MFCi) je definován takto:

Pro roky 2021 a 2020 je maximální 
finanční příspěvek členskému státu z 
facility (MFCi) definován takto:

MFCi = αi × (FS) MFCi(2021–2022) = αi × 0,6 × (FS)

Or. en

Pozměňovací návrh 1526
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 4 – pododstavec 2 – pododstavec 3 – pododstavec 4 – pododstavec 15a 
(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro roky 2023 a 2024 je maximální 
finanční příspěvek členskému státu 
z facility (MFCi) definován takto:
MFCi(2023–2024) = betai × [ 0,4(FS) + 
nepřidělená částka (2021–2022) ]

Or. en

Pozměňovací návrh 1527
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha I - odst. 4 – pododstavec 2 – pododstavec 3 – pododstavec 4 – pododstavec 15 b 
(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

FS (finanční podpora) je dostupné finanční 
krytí v rámci facility podle čl. 5 odst. 1 písm. a) a 
betai je klíč pro příspěvky členskému státu i, 
který je definován jako:
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přičemž platí 1 ,

a zároveň    a 0,75  pro 
členské státy s
kde:

 je klíč pro příspěvky zemi i,

je hrubý domácí produkt na obyvatele 
země i v roce 2019,

je vážený průměr hrubého domácího 
produktu na obyvatele v členských státech EU-
27 v roce 2019,

je celkový počet obyvatel v zemi i v roce 
2019,

je celkový počet obyvatel v členských 
státech EU-27 v roce 2019,

 je kumulativní ztráta 
reálného hrubého domácího produktu země i v 
období 2020–2021

 je kumulativní ztráta 
reálného hrubého domácího produktu 27 
členských států EU za období 2020–2021

Or. en

Pozměňovací návrh 1528
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
 Příloha I – odst. 4 – pododstavec 2 – pododstavec 3 – pododstavec 4 – pododstavec 15 c 
(nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klíč pro přidělování pro období 2023–
2024 se vypočítá do 30. června 2022 na 
základě údajů Eurostatu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1529
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto pokyny pro posuzování mají spolu 
s tímto nařízením sloužit jako základ, podle 
nějž bude Komise transparentně a 
spravedlivě posuzovat návrhy plánů na 
podporu oživení a odolnosti předkládané 
členskými státy a určovat finanční 
příspěvek, a to v souladu s cíli a veškerými 
dalšími relevantními požadavky 
stanovenými tímto nařízením. Tyto pokyny 
zejména představují základ pro použití 
posuzovacích kritérií podle čl. 16 odst. 3 a 
pro určení finančního příspěvku podle čl. 
17 odst. 3.

Tyto pokyny pro posuzování mají spolu 
s tímto nařízením sloužit jako základ, podle 
nějž bude Komise transparentně a 
spravedlivě posuzovat návrhy plánů na 
podporu oživení, odolnosti a transformace 
předkládané členskými státy a určovat 
finanční příspěvek, a to v souladu s cíli a 
veškerými dalšími relevantními požadavky 
stanovenými tímto nařízením. Tyto pokyny 
zejména představují základ pro použití 
posuzovacích kritérií podle čl. 16 odst. 3 a 
pro určení finančního příspěvku podle čl. 
17 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1530
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytnout další podrobnosti o 
posuzovacích kritériích a stanovit systém 
hodnocení, který má být zaveden za 
účelem zajištění spravedlivého a 
transparentního procesu, a

b) poskytnout další podrobnosti o 
posuzovacích kritériích a stanovit systém 
hodnocení sladěný s taxonomií EU, který 
má být zaveden za účelem zajištění 
spravedlivého a transparentního procesu, a

Or. en
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Pozměňovací návrh 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) definovat vazbu mezi posouzením, 
které provede Komise podle posuzovacích 
kritérií, a stanovením finančního 
příspěvku, který se stanoví v rozhodnutí 
Komise o vybraných plánech na podporu 
oživení a odolnosti.

c) definovat vazbu mezi posouzením, 
které provede Komise podle posuzovacích 
kritérií, a stanovením finančního 
příspěvku, který se stanoví v rozhodnutí o 
vybraných plánech na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1532
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny jsou nástrojem, který má Komisi 
usnadnit posuzování návrhů plánů na 
podporu oživení a odolnosti předkládaných 
členskými státy a zajistit, aby tyto plány na 
podporu oživení a odolnosti podporovaly 
reformy a veřejné investice, které jsou 
relevantní a poskytují vysokou přidanou 
hodnotu, přičemž současně zaručují rovné 
zacházení s členskými státy.

Pokyny jsou nástrojem, který má Komisi 
usnadnit posuzování návrhů plánů na 
podporu oživení a odolnosti předkládaných 
členskými státy a zajistit, aby tyto plány na 
podporu oživení a odolnosti podporovaly 
reformy a veřejné investice, které jsou 
relevantní, respektují zásadu adicionality 
unijního financování a vytvářejí 
skutečnou evropskou přidanou hodnotu, 
přičemž současně zaručují rovné zacházení 
s členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1533
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny jsou nástrojem, který má Komisi 
usnadnit posuzování návrhů plánů na 
podporu oživení a odolnosti předkládaných 
členskými státy a zajistit, aby tyto plány na 
podporu oživení a odolnosti podporovaly 
reformy a veřejné investice, které jsou 
relevantní a poskytují vysokou přidanou 
hodnotu, přičemž současně zaručují rovné 
zacházení s členskými státy.

Pokyny jsou nástrojem, který má Komisi 
usnadnit posuzování návrhů plánů na 
podporu oživení a odolnosti předkládaných 
členskými státy a zajistit, aby tyto plány na 
podporu oživení a odolnosti podporovaly 
reformy pro udržitelnou transformaci a 
veřejné investice, které jsou relevantní a 
poskytují vysokou přidanou hodnotu, 
přičemž současně zaručují rovné zacházení 
s členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souladu s čl. 16 odst. 2a Komise 
posoudí, zda plán na podporu oživení a 
odolnosti splňuje tyto horizontální 
požadavky:
a) zda jsou investiční projekty součástí 
strategických investičních plánů třetích 
zemí, které spadají do oblasti působnosti 
faktorů, které by mohly mít vliv na 
bezpečnost nebo veřejný pořádek, jež mají 
členské státy a Komise zohlednit v 
souladu s článkem 4 nařízení 2019/452. 
To zejména vyžaduje, aby investiční 
projekty nebyly propojeny se strategickými 
investičními plány třetích zemí ani nebyly 
jejich součástí a aby investiční projekty 
nespadaly do oblasti působnosti faktorů 
uvedených v článku 4 nařízení 2019/452, 
které by mohly mít vliv na bezpečnost 
nebo veřejný pořádek, jež mají členské 
státy a Komise zohlednit. Za tímto účelem 
musí členské státy pověřit strukturu, 
jejímž úkolem je důvěryhodně kontrolovat 
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a prověřovat přímé zahraniční investice v 
souladu s těmito zásadami;
b) zda plán na podporu oživení a odolnosti 
nenahrazuje nebo nefinancuje opakované 
výdaje z vnitrostátního rozpočtu a je v 
souladu s adicionalitou unijního 
financování;
c) zda plán na podporu oživení a odolnosti 
dodržuje zásady strategie EU pro rovnost 
žen a mužů na období 2020–2025;
d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k vytváření 
evropské přidané hodnoty, tj. hodnoty 
vyplývající ze zásahu Unie, která bude 
doplňovat hodnotu, kterou by jinak 
vytvořily samotné členské státy, nebo zda 
dotčený členský stát získá významný 
prospěch ze synergií s jinými plány na 
podporu oživení a odolnosti;
e) zda je plán na podporu oživení a 
odolnosti v souladu s horizontálními 
požadavky a minimálními požadavky na 
získání příspěvku podle článku 4a.
Jako výsledek postupu posouzení Komise 
pro každý z plánů na podporu oživení 
a odolnosti předložených členskými státy 
poskytne pozitivní nebo negativní výsledek 
podle jednotlivých posuzovacích kritérií 
uvedených v čl. 16 odst. 2a za účelem 
posouzení horizontálních požadavků.
2. Pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti nesplňuje výše uvedené 
horizontální požadavky, nebude 
považován za způsobilý pro financování. 
Dotčený členský stát může požádat o 
technickou pomoc v rámci nástroje pro 
technickou podporu, aby tak bylo možné 
zlepšit přípravu návrhu v následujících 
cyklech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1535
Sirpa Pietikäinen
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za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
význam a soudržnost plánů na podporu 
oživení a odolnosti a jejich přínos k zelené 
a digitální transformaci a za tímto účelem 
zohlední tato kritéria:

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
význam a soudržnost plánů na podporu 
oživení a odolnosti a jejich přínos k zelené 
a digitální transformaci a transformaci v 
oblasti péče a k prosazování rovnosti žen a 
mužů a za tímto účelem zohlední tato 
kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1536
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
význam a soudržnost plánů na podporu 
oživení a odolnosti a jejich přínos k zelené 
a digitální transformaci a za tímto účelem 
zohlední tato kritéria:

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
účinnost, efektivnost, relevanci a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a za tímto účelem zohlední tyto 
prvky:

Or. en

Pozměňovací návrh 1537
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
význam a soudržnost plánů na podporu 
oživení a odolnosti a jejich přínos k zelené 

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
účinnost, efektivnost, relevanci a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
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a digitální transformaci a za tímto účelem 
zohlední tato kritéria:

odolnosti a za tímto účelem zohlední tyto 
prvky:

Or. en

Pozměňovací návrh 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/EFA

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
význam a soudržnost plánů na podporu 
oživení a odolnosti a jejich přínos k zelené 
a digitální transformaci a za tímto účelem 
zohlední tato kritéria:

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
relevantnost plánů na podporu oživení a 
odolnosti pro evropské prioritní oblasti 
politiky, účinnost a efektivnost a jejich 
soudržnost a za tímto účelem zohlední tato 
kritéria:

Or. en

Pozměňovací návrh 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) význam pro evropské prioritní 
oblasti politiky:
zda je plán na podporu oživení a odolnosti 
v souladu s minimálním příspěvkem 
k evropským prioritním oblastem politiky 
podle čl. 14 odst. 1a;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. -a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení udržitelného růstového 
potenciálu, tvorby kvalitních pracovních 
míst a zvýšení hospodářské, sociální 
a institucionální odolnosti dotčeného 
členského státu, přičemž zároveň bude 
podporovat provádění genderově vyvážené 
politiky ke zmírnění hospodářského a 
sociálního dopadu krize a přispěje ke 
zvýšení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ab) zda je plán v souladu se způsobem, 
jak omezit globální nárůst teploty na 1,5 
°C ve srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí, s cíli Unie v oblasti klimatu a 
životního prostředí, a zejména zda je 
nejméně 40 % odhadovaných celkových 
nákladů na všechny plány na podporu 
oživení a odolnosti přiděleno na činnosti, 
které významně přispívají ke zmírňování 
změny klimatu nebo přizpůsobování se 
této změně v souladu s články 10 a 11 
nařízení (EU) 2020/852, a nejméně 10 % 
odhadovaných celkových nákladů na 
všechny plány oživení a odolnosti je 
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přiděleno na činnosti, které významně 
přispívají k některému z ostatních 
environmentálních cílů podle uvedeného 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. -a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ac) zda odůvodnění poskytnuté 
členskými státy na základě metodiky 
uvedené v čl. 14 odst. 1c prokáže, že 
všechny reformy a investice, s nimiž 
počítá plán na podporu oživení 
a odolnosti, jsou v souladu se zásadou 
„nepůsobit významnou škodu“ a 
požadavky na minimální záruky, zda plán 
brání potenciálním účinkům „uzamčení“ 
uhlíku a nepodporuje hospodářské 
činnosti uvedené v čl. 14 odst. 1d a zda je 
odhad nákladů plánu na podporu oživení 
a odolnosti přidělený na cíle v oblasti 
životního prostředí důvěryhodný a splňuje 
požadavky čl. 14 odst. 1c;

Or. en

Pozměňovací návrh 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. -a d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ad) zda plán pro rovnost žen a mužů, 
který je součástí plánu na podporu oživení 
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a odolnosti, účinně řeší dopad 
genderových otázek vznikajících v krizi a 
zajišťuje rovnost žen a mužů, zejména v 
oblasti zaměstnanosti, rovného 
odměňování a přístupu k financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1544
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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
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Or. en

Pozměňovací návrh 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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) Účinnost:

zda se očekává, že plán na podporu oživení 
a odolnosti přispěje k účinnému řešení 
výzev identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu pro 
rok 2020 nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru, a zda 
přispívá k plnění závazků Unie a 
členských států podle Pařížské dohody, 
cílům Zelené dohody pro Evropu, 
vnitrostátním plánům v oblasti energetiky 
a klimatu a jejich úprav podle nařízení 
(EU) 2018/1999, územním plánům 
spravedlivé transformace v rámci Fondu 
pro spravedlivou transformaci, 
evropského pilíře sociálních práv, včetně 
doprovodného srovnávacího přehledu 
sociálních ukazatelů, jakož i strategie EU 
pro rovnost žen a mužů na období 2020–
2025;

Or. en

Pozměňovací návrh 1547
Frances Fitzgerald
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 v souvislosti s 
dopady pandemie na hospodářství, 
zaměstnanost a sociální oblast, nebo v 
jiných příslušných dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 rámci 
evropského semestru nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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 v rámci 
evropského semestru, jako jsou národní 
programy reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1550
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Účinnost:

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1551
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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
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Pozměňovací návrh 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 opatření v plánu 
podpoří konkurenceschopnou, otevřenou 
a přístupnou digitální společnost a 
ekonomiku, včetně vysvětlení toho, jak 
opatření dodržují zásady interoperability, 
energetické účinnosti a ochrany údajů, a 
jak řeší výzvy vyplývající z transformace, a 
to i z digitální předpojatosti, nerovnosti a 
nedostatečné digitální dostupnosti a 
nízkých digitálních dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 1554
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. b

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

b) zda plán účinně přispěje k zelené a 
digitální transformaci a k řešení výzev, 
které z ní vyplývají, v souladu s taxonomií 
EU a se zásadou „nepůsobit významnou 
škodu“, což je předpokladem pro jakékoli 
financování z facility;

Or. en

Pozměňovací návrh 1555
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 transformaci péče nebo k 
řešení výzev, které z ní vyplývají;

Or. en

Pozměňovací návrh 1556
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispívají k prosazování rovnosti 
žen a mužů a k uplatňování zásady 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
a k odstranění diskriminace na základě 
pohlaví nebo k řešení problémů 
vyplývajících z této diskriminace, 
konkrétně opatření, která řeší rozdíly v 
odměňování žen a mužů, přiměřené 
pracovní volno z rodinných důvodů a 
pružné uspořádání pracovní doby, 
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poskytování dostupné a cenově dostupné 
péče o děti a dlouhodobé péče a zvýšení 
účasti žen na trhu práce, mimo jiné 
zajištěním rovných příležitostí a 
kariérního postupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1557
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) 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 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti bude spojen s 
reformami prováděnými nebo 
plánovanými v rámci programu na 
podporu strukturálních reforem nebo 
nástroje pro technickou podporu a bude 
mít trvalý na dotčený členský stát trvalý 
dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 1561
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zda je plán pro rovnost žen a mužů 
zahrnutý do plánu na podporu oživení a 
odolnosti v souladu s cíli strategie pro 
rovnost žen a mužů a účinně řeší dopad 
krize na rovnost žen a mužů, zejména v 



AM\1213691CS.docx 25/123 PE657.422v01-00

CS

oblasti zaměstnanosti, rovného 
odměňování a přístupu k financování, a 
zda obsahuje opatření pro předcházení 
násilí na základě pohlaví a sexuálnímu 
obtěžování a boji proti nim;

Or. en

Pozměňovací návrh 1562
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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
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Pozměňovací návrh 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 se bude zabývat 
nejnovější strategickou orientací 
projednávanou Evropským parlamentem 
a Radou v souvislosti s reformami a 
veřejnými investicemi, které účinně 
přispívají k posílení růstového potenciálu, 
tvorby pracovních míst a hospodářské a 
sociální odolnosti dotčeného členského 
státu, zajišťují řádné fungování 
jednotného trhu, mírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispívají ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 udržitelného růstu, 
vytvoří kvalitní pracovní místa a zvýší 
hospodářskou, sociální a institucionální 
odolnost dotčeného členského státu, 
a současně podpoří provádění genderově 
vyvážené politiky, která zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1566
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti v rámci členských států a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1567
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 žena mužů 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
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Pozměňovací návrh 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zda bylo posouzení klimatu a 
biologické rozmanitosti řádně provedeno 
pro každé opatření v plánu na podporu 
oživení a odolnosti a zda jednotlivá 
opatření v plánu na podporu oživení a 
odolnosti členského státu nepoškozují 
některý z environmentálních cílů 
uvedených v nařízení (EU) 2020/852 v 
souladu s článkem 17 uvedeného 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně řeší nedostatky týkající se hodnot 
zakotvených v článku 2 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1570
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský vypouští se
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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 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 úměrné očekávanému dopadu na 
ekonomiku a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 

e) Účinnost:
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podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost;

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 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zda je odhad nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti přidělených 
na cíle v oblasti životního prostředí 
důvěryhodný a zda splňuje požadavky čl. 
14 odst. 1b;

Or. en

Pozměňovací návrh 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti poskytuje dostatečné záruky, že 
je v souladu s pravidly finančního 
nařízení týkajícími se střetu zájmů v 
souvislosti s plněním rozpočtu EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. ec (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) 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 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. f
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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 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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) Soudržnost:

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1579
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) Relevantnost:

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1580
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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
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Pozměňovací návrh 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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 konzultace konané 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 provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti a využívat přínosů 
tohoto plánu, jak je stanoveno v článku 
15.

Or. en

Pozměňovací návrh 1583
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – 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, časově vymezených 
milníků a cílů založených na vědeckých 
důkazech a harmonizovaných ukazatelů 
udržitelnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 1 – písm. ga (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda konzultace konané 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 
a regionální orgány, sociální partneři, 
organizace občanské společnosti a další 
příslušné zúčastněné strany měli skutečně 
příležitost podílet se na přípravě a 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 1 – písm. ga (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) zda byla povinnost zapojení 
zúčastněných stran do procesu přípravy 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
podle čl. 15 odst. 5 tohoto nařízení zcela 
splněna v souladu se zásadou partnerství.

Or. en

Pozměňovací návrh 1586
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 1 – písm. ga (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1587
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel, Markus Ferber

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 1 – písm. ga (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) Soudržnost:

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1588
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. g b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zda reformní závazky představují 
ucelený balík reforem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinnost:

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti bude mít na dotčený 
členský stát trvalý dopad;
b) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
naplňování cílů v oblasti působnosti ve 
smyslu článků 3 a 4;
c) zda je odůvodnění, které členský stát 
poskytl ohledně výše odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému 
dopadu na ekonomiku a zaměstnanost;
d) 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 1590
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinnost:

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



PE657.422v01-00 38/123 AM\1213691CS.docx

CS

dopadu na ekonomiku a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 1591
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Relevantnost:

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k vytváření 
evropské přidané hodnoty;
b) 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 kontextu evropského 
semestru;
c) zda je plán na podporu oživení a 
odolnosti slučitelný s šesti pilíři 
stanovenými v článku 3;
d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
provádění závazků Unie a jejích členských 
států, zejména Pařížské dohody, cílů OSN 
pro udržitelný rozvoj, začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů a 
evropského pilíře sociálních práv; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1592
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

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

Soudržnost:

a) zda plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření pro provádění reforem 
a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti;
b) zda alespoň 30 % částky požadované 
pro plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k začleňování opatření v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti a cílů 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
na základě metodiky poskytnuté Komisí v 
souladu s čl. 14 odst. 1;
c) zda konzultace konané 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 provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako výsledek postupu posouzení Komise 
ohodnotí plány na podporu oživení a 
odolnosti předložené členskými státy podle 
jednotlivých posuzovacích kritérií 
uvedených v čl. 16 odst. 3 za účelem 
posouzení významu a soudržnosti plánů a s 
cílem stanovit příděl finančních prostředků 

Jako výsledek postupu posouzení Komise 
ohodnotí plány na podporu oživení a 
odolnosti předložené členskými státy podle 
jednotlivých posuzovacích kritérií 
uvedených v čl. 16 odst. 3 za účelem 
posouzení relevantnosti pro evropské 
prioritní oblasti politiky, účinnosti a 
účelnosti a soudržnosti plánů a s cílem 
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v souladu s čl. 17 odst. 3. stanovit příděl finančních prostředků 
v souladu s čl. 17 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1594
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jako výsledek postupu posouzení Komise 
ohodnotí plány na podporu oživení a 
odolnosti předložené členskými státy podle 
jednotlivých posuzovacích kritérií 
uvedených v čl. 16 odst. 3 za účelem 
posouzení významu a soudržnosti plánů a s 
cílem stanovit příděl finančních prostředků 
v souladu s čl. 17 odst. 3.

Jako výsledek postupu posouzení Komise 
ohodnotí plány na podporu oživení a 
odolnosti předložené členskými státy podle 
jednotlivých posuzovacích kritérií 
uvedených v čl. 16 odst. 3 za účelem 
posouzení účinnosti, účelnosti, 
relevantnosti a soudržnosti plánů a s cílem 
stanovit příděl finančních prostředků 
v souladu s čl. 17 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 1595
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Očekává se, 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

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
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Rozsah

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

— tyto výzvy jsou považovány za 
významné pro posílení růstového 
potenciálu hospodářství dotčeného 
členského státu
a dále

— po dokončení navržených reforem 
a investic by příslušné výzvy měly být 
uspokojivým způsobem vyřešeny
a

— plán na podporu oživení a 
odolnosti představuje komplexní a 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského 
státu.
Hodnocení

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu 
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a představuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského 
státu.
B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu 
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a představuje 
částečně adekvátní reakci na 
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hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.
C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu 
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a nepředstavuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1596
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Očekává se, 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

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Oblast působnosti

— Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu, včetně 
fiskálních aspektů, nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru,
a dále
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— tyto výzvy jsou považovány za 
významné pro posílení růstového 
potenciálu hospodářství dotčeného 
členského státu
a dále

— po dokončení navržených reforem 
a investic by příslušné výzvy měly být 
uspokojivým způsobem vyřešeny
a

— plán na podporu oživení a 
odolnosti představuje komplexní a 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského 
státu.
Hodnocení

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu 
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a představuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského 
státu.
B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu 
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a představuje 
částečně adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.
C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu 
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a nepředstavuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského 
státu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1597
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Očekává se, 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.

2.1 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu v souvislosti s 
dopadem pandemie na hospodářství, 
zaměstnanost a sociální oblast nebo v 
jiných příslušných dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Očekává se, 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.

2.1 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v evropském 
semestru nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Očekává se, 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.

2.1 Očekává se, 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 v rámci 
evropského semestru, jako jsou národní 
programy reforem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 Očekává se, 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.

2.1 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně podpoří 
evropské prioritní oblasti politiky v 
souladu s částkou stanovenou v čl. 14 
odst. 1a s přihlédnutím k doporučením 
určeným dotčenému členskému státu pro 
rok 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1601
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

— Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu v souvislosti s 
dopady pandemie na hospodářství, 
zaměstnanost a sociální oblast nebo v 
jiných příslušných dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru,

Or. en

Pozměňovací návrh 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

— Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně podpoří 
evropské prioritní oblasti politiky v 
souladu s částkou stanovenou v čl. 14 
odst. 1a s přihlédnutím k doporučením 
určeným dotčenému členskému státu pro 
rok 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 1603
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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— Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu, včetně 
fiskálních aspektů, nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru,

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1604
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

— Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních, včetně 
fiskálních aspektů, nebo v jiných 
příslušných dokumentech v rámci 
evropského semestru, jako jsou národní 
programy reforem,

Or. en

Pozměňovací návrh 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu, včetně 

— Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v rámci 
evropského semestru, zejména 
v příslušných doporučeních určených 
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fiskálních aspektů, nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru,

dotčenému členskému státu, nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru,

Or. en

Pozměňovací návrh 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

— Očekává se, 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 1607
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— tyto výzvy jsou považovány za 
významné pro posílení růstového 
potenciálu hospodářství dotčeného 
členského státu

— tyto výzvy jsou považovány za 
významné pro posílení růstového 
potenciálu hospodářství dotčeného 
členského státu, přičemž se náležitě 
zohlední regionální a územní rozdíly v 
rámci členských států

Or. en
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Pozměňovací návrh 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— tyto výzvy jsou považovány za 
významné pro posílení růstového 
potenciálu hospodářství dotčeného 
členského státu

— tyto výzvy jsou považovány za 
významné pro posílení udržitelného a 
genderově vyváženého růstového 
potenciálu hospodářství dotčeného 
členského státu

Or. en

Pozměňovací návrh 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu 
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a představuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského státu.

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v rámci evropského 
semestru nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru, a 
představuje adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení většiny výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1611
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech v rámci 
evropského semestru, jako jsou národní 
programy reforem, a představuje adekvátní 
reakci na hospodářskou a sociální situaci 
dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu nebo 

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
účinně upevňuje evropské prioritní oblasti 
politiky v souladu s částkou stanovenou 
v čl. 14 odst. 1a a s přihlédnutím 
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v jiných příslušných dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a představuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského státu.

k doporučením určeným dotčenému 
členskému státu pro rok 2020, a 
představuje adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu 
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a představuje 
částečně adekvátní reakci na hospodářskou 
a sociální situaci dotčeného členského 
státu.

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v  rámci evropského 
semestru nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru, a 
představuje částečně adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1614
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje částečně adekvátní 

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k řešení více než poloviny výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje částečně adekvátní 
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reakci na hospodářskou a sociální situaci 
dotčeného členského státu.

reakci na hospodářskou a sociální situaci 
dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1615
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje částečně adekvátní 
reakci na hospodářskou a sociální situaci 
dotčeného členského státu.

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech v rámci 
evropského semestru, jako jsou národní 
programy reforem a představuje částečně 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu nebo 
v jiných příslušných dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a představuje 
částečně adekvátní reakci na hospodářskou 
a sociální situaci dotčeného členského 
státu.

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
účinně upevňuje evropské prioritní oblasti 
politiky v souladu s částkou stanovenou 
v čl. 14 odst. 1a a s přihlédnutím 
k doporučením určeným dotčenému 
členskému státu pro rok 2020, a 
představuje částečně adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu  
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a nepředstavuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského státu.

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v rámci evropského 
semestru nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru, a 
nepředstavuje adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a nepředstavuje adekvátní reakci 
na hospodářskou a sociální situaci 
dotčeného členského státu.

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k řešení pouze omezeného 
souboru výzev identifikovaných v 
doporučeních určených dotčenému 
členskému státu nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru, a 
nepředstavuje adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a nepředstavuje adekvátní reakci 
na hospodářskou a sociální situaci 
dotčeného členského státu.

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech v rámci 
evropského semestru, jako jsou národní 
programy reforem, a nepředstavuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v doporučeních 
určených dotčenému členskému státu  
nebo v jiných příslušných dokumentech, 
které Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru, a nepředstavuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského státu.

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
neupevňuje evropské prioritní oblasti 
politiky v souladu s částkou stanovenou v 
čl. 14 odst. 1a nebo nezohledňuje 
doporučení určená dotčenému členskému 
státu pro rok 2020 a nepředstavuje 
adekvátní reakci na hospodářskou a 
sociální situaci dotčeného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.1 a Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k šesti 
pilířům uvedeným v článku 3 soudržným 
způsobem a při dodržení minimálních 
příspěvků pro každý pilíř; 
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky: 
Oblast působnosti 

- očekává se, že provádění plánovaných 
opatření významně přispěje ke každému ze 
šesti pilířů uvedených v článku 3: 
- alespoň 40 % na spravedlivou zelenou 
transformaci, 
- alespoň 20 % na digitální transformaci, 

- hospodářská soudržnost, produktivita a 
konkurenceschopnost, 
- alespoň 30 % na sociální a územní 
soudržnost, 
- institucionální odolnost; a 

- nejméně 10 % na politiky nástroje na 
podporu oživení. 
a 

— 

Hodnocení 

A – Očekávaný vysoký dopad na všech 
šest pilířů uvedených v článku 3 a 
dodržení minimálního příspěvku pro 
každý pilíř 
B – Očekávaný alespoň střední dopad na 
všech šest pilířů uvedených v článku 3 a 
dodržení minimálního příspěvku pro 
každý pilíř 
C – Žádný významný očekávaný dopad na 
jeden či více ze šesti pilířů uvedených v 
článku 3 nebo nedodržení jednoho či více 
minimálních příspěvků pro každý pilíř
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V průběhu hodnocení by se Komise měla 
co nejvíce spoléhat na přehledy ukazatelů 
založené na několika ukazatelích pro 
monitorování sociálního a hospodářského 
rozměru odolnosti a přehledy ukazatelů 
pro monitorování ekologického a 
digitálního rozměru odolnosti, jak je 
přiloženo k její zprávě o strategickém 
výhledu z roku 2020 „Zmapování cesty k 
odolnější Evropě“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1622
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – písm. 2 – odst. 3 – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají.

vypouští se

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah

— Očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje 
k vytvoření systémů, které jsou šetrné ke 
klimatu a k životnímu prostředí, a rovněž 
k ekologizaci hospodářských a sociálních 
odvětví a v důsledku toho k dosažení 
celkového cíle klimaticky neutrální 
Evropy do roku 2050,
nebo

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje 
k digitální transformaci hospodářských a 
sociálních odvětví,
nebo

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje 
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k řešení výzev, jež přináší zelená a/nebo 
digitální transformace,
a

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření bude mít trvalý 
dopad.
Hodnocení

A – Do značné míry

B – Do určité míry

C – V malé míře

Or. en

Pozměňovací návrh 1623
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – písm. 2 – odst. 3 – bod 2.2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají.

vypouští se

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah

— Očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje 
k vytvoření systémů, které jsou šetrné ke 
klimatu a k životnímu prostředí, a rovněž 
k ekologizaci hospodářských a sociálních 
odvětví a v důsledku toho k dosažení 
celkového cíle klimaticky neutrální 
Evropy do roku 2050,
nebo

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje 
k digitální transformaci hospodářských a 
sociálních odvětví,



PE657.422v01-00 58/123 AM\1213691CS.docx

CS

nebo

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje 
k řešení výzev, jež přináší zelená a/nebo 
digitální transformace,
a

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření bude mít trvalý 
dopad.
Hodnocení

A – Do značné míry

B – Do určité míry

C – V malé míře

Or. en

Pozměňovací návrh 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají.

2.2 Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k environmentálním 
a klimatickým cílům Unie a k zelené 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 1625
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2.2 Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají.

2.2 Plán představí opatření, jak účinně 
přispět k zelené a digitální transformaci 
nebo k řešení výzev, které z ní vyplývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 1626
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají.

2.2 Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a transformaci v oblasti péče 
nebo k řešení výzev, které z ní vyplývají.

Or. en

Pozměňovací návrh 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje k 
vytvoření systémů, které jsou šetrné ke 
klimatu a k životnímu prostředí, a rovněž k 
ekologizaci hospodářských a sociálních 
odvětví a v důsledku toho k dosažení 
celkového cíle klimaticky neutrální 
Evropy do roku 2050,

— Očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje k 
zelené transformaci vytvořením systémů, 
které jsou šetrné ke klimatu a životnímu 
prostředí a rovněž k ekologizací 
hospodářských a sociálních odvětví a v 
důsledku toho k dosažení cílů a záměrů 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí stanovených v nařízení (EU) 
…/… [evropský právní rámec pro klima] 
nebo k environmentálním cílům a cílům 
Unie stanoveným v posledním akčním 
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programu pro životní prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 1628
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje k 
vytvoření systémů, které jsou šetrné ke 
klimatu a k životnímu prostředí, a rovněž k 
ekologizaci hospodářských a sociálních 
odvětví a v důsledku toho k dosažení 
celkového cíle klimaticky neutrální Evropy 
do roku 2050,

— Očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje k 
vytvoření systémů, které jsou šetrné ke 
klimatu a k životnímu prostředí, a rovněž k 
ekologizaci hospodářských a sociálních 
odvětví a v důsledku toho k dosažení 
celkového cíle klimaticky neutrální Evropy 
do roku 2030 nebo nejpozději do roku 
2015, zejména pokud jde o cíle stanovené 
v nařízení 2018/1999 (evropský právní 
rámec pro klima),

Or. en

Pozměňovací návrh 1629
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- nebo

očekává se, že provádění plánovaných 
opatření významně přispěje k 
transformaci oblasti pečovatelských 
služeb,

Or. en
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Pozměňovací návrh 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo vypouští se
— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje 
k digitální transformaci hospodářských a 
sociálních odvětví,

Or. en

Pozměňovací návrh 1631
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo a

Or. en

Pozměňovací návrh 1632
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo a

Or. en

Pozměňovací návrh 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo a

Or. en

Pozměňovací návrh 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje k 
řešení výzev, jež přináší zelená a/nebo 
digitální transformace,

— opatření obsažená v plánu na 
podporu oživení a odolnosti nepředstavují 
významnou újmu jednomu nebo více 
environmentálním cílům uvedeným v 
článku 9 nařízení (EU) 2020/852 podle 
článku 17 nařízení (EU) 2020/852, jakož i 
činnosti prováděné v souladu s 
„minimálními zárukami“ podle článku 18 
nařízení (EU) 2020/852;

Or. en

Pozměňovací návrh 1635
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje k 
řešení výzev, jež přináší zelená a/nebo 
digitální transformace,

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje k 
řešení výzev, jež přináší zelená a/nebo 
digitální transformace a transformace 
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péče,

Or. en

Pozměňovací návrh 1636
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise posoudí, zda opatření navržená v 
plánu mohou přispět k dosažení cíle 
stanoveného v článku 4 a zda je plán 
v oblasti působnosti v souladu s článkem 
3. Pokud tomu tak není, Komise plán 
zamítne.

Or. en

Pozměňovací návrh 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 a Očekává, že opatření plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
přispějí k provádění závazků Unie a jejích 
členských států, zejména Pařížské dohody, 
cílů OSN pro udržitelný rozvoj, 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
a evropského pilíře sociálních práv; 
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah 

- očekává se, že provádění plánovaných 
opatření významně přispěje k plnění 
závazků Unie a jejích členských států, 
zejména pak: 
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- Pařížské dohody, 

- cílů udržitelného rozvoje OSN, 

- začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů, 
- evropského pilíře sociálních práv. 

Hodnocení 

A – Vysoký očekávaný dopad, který bude 
účinně přispívat k plnění závazků Unie a 
jejích členských států, zejména pak 
v každé z těchto oblastí: Pařížská dohoda, 
cíle udržitelného rozvoje OSN, 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
a evropský pilíř sociálních práv 
B – Střední očekávaný dopad, který bude 
účinně přispívat k plnění závazků Unie a 
jejích členských států, zejména pak každé 
z těchto oblastí: Pařížská dohoda, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů a evropský 
pilíř sociálních práv 
C – Žádný významný očekávaný dopad, 
který by účinně přispěl k plnění závazků 
Unie a jejích členských států, zejména pak 
každé z těchto oblastí: Pařížská dohoda, 
cíle udržitelného rozvoje OSN, 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
nebo evropský pilíř sociálních práv. 
V průběhu hodnocení by se Komise měla 
co nejvíce spoléhat na přehledy ukazatelů 
založené na několika ukazatelích pro 
monitorování sociálního a hospodářského 
rozměru odolnosti a přehledy ukazatelů 
pro monitorování ekologického a 
digitálního rozměru odolnosti, jak je 
přiloženo k její zprávě o strategickém 
výhledu z roku 2020 „Zmapování cesty k 
odolnější Evropě“.

Or. en

Pozměňovací návrh 1638
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 a Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k podpoře rovnosti žen 
a mužů a zásadě začleňování hlediska 
rovnosti žen a muž a k odstranění 
diskriminace na základě pohlaví nebo k 
řešení výzev, které z ní vyplývají.
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah

- očekává se, že provádění plánovaných 
opatření významně přispěje k podpoře 
rovnosti žen a mužů a zásadě začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů,
nebo

- očekává se, že provádění plánovaných 
opatření významně přispěje k odstranění 
diskriminace na základě pohlaví,
nebo

- očekává se, že provádění plánovaných 
opatření významně přispěje k řešení výzev, 
jež přináší genderové rozdíly nebo 
diskriminace na základě pohlaví
a

- očekává se, že provádění plánovaných 
opatření bude mít trvalý dopad.
Hodnocení

A – Do značné míry

B – Do určité míry

C – V malé míře

Or. en

Pozměňovací návrh 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 a Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zahájení digitální 
transformace nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají.
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah:

- očekává se, že provádění plánovaných 
opatření významně přispěje k otevřené 
digitální transformaci hospodářských a 
sociálních odvětví,
nebo

- očekává se, že provádění plánovaných 
opatření významně přispěje k řešení výzev, 
jež přináší digitální transformace
a

- očekává se, že provádění plánovaných 
opatření bude mít trvalý dopad.
Hodnocení

A – Do značné míry

B – Do určité míry

C – V malé míře

Or. en

Pozměňovací návrh 1640
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti bude mít na dotčený 

vypouští se
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členský stát trvalý dopad.
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah

— Očekává se, že provádění 
plánovaných opatření přinese strukturální 
změny ve státní správě nebo v příslušných 
institucích,
nebo

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření přinese strukturální 
změny v příslušných politikách,
a

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření bude mít trvalý 
dopad.
Hodnocení

A – Do značné míry

B – Do určité míry

C – V malé míře

Or. en

Pozměňovací návrh 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti bude mít na dotčený 
členský stát trvalý dopad.

2.3 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti je spojen s reformami 
prováděnými nebo plánovanými v rámci 
programu na podporu strukturálních 
reforem nebo nástroje pro technickou 
podporu a že bude mít na dotčený členský 
stát trvalý dopad.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky, přičemž 
rovněž vychází ze zkušeností a odborných 
znalostí získaných prostřednictvím 
programu na podporu strukturálních 
reforem a nástroje pro technickou 
podporu:

Or. en

Pozměňovací návrh 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.3 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Očekává se, že provádění 
plánovaných opatření přinese strukturální 
změny ve státní správě nebo v příslušných 
institucích,

— Očekává se, že provádění 
plánovaných opatření strukturálně zvýší 
odolnost a připravenost na krize ve státní 
správě nebo v příslušných veřejných 
institucích,

Or. en

Pozměňovací návrh 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.3 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření přinese strukturální 
změny v příslušných politikách,

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření strukturálně zvýší 
ekonomickou, sociální a institucionální 
odolnost a připravenost dotčeného 
členského státu na krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 1645
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3 a zda alespoň 40 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívá k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti 
a cílů udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí na základě metodiky poskytnuté 
Komisí v souladu s čl. 14 odst. 1; 
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky: 
Rozsah 

- Alespoň 40 % částky požadované pro 
plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k začleňování opatření v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti a cílů 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
na základě metodiky poskytnuté Komisí v 
souladu s čl. 14 odst. 1; 
a 

- byla správně použita metodika 
poskytnutá Komisí v souladu s čl. 14 odst. 
1. 
Hodnocení 

A – Očekává se, že alespoň 40 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
odolnosti účinně přispěje k začleňování 
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opatření v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti a cílů udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí a byla správně použita 
metodika poskytnutá Komisí v souladu s 
čl. 14 odst. 1. 
B – Očekává se, že alespoň 40 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
odolnosti účinně přispěje k začleňování 
opatření v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti a cílů udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí, ale očekávání u 
jednoho nebo několika opatření jsou 
velmi nejistá a tato nejistota může vést k 
dosažení celkové míry příspěvku k 
začlenění opatření v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti a udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí pod 40 % 
požadované částky a metodika poskytnutá 
Komisí v souladu s čl. 14 odst. 1 byla 
správně použita. 
C – Očekává se, že méně než 40 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
odolnosti přispěje k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a biologické rozmanitosti 
a cílů udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí nebo metodika poskytnutá 
Komisí v souladu s čl. 14 odst. 1 nebyla 
správně použita. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1646
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3 a Plán pro rovnost žen a mužů 
zahrnutý do plánu na podporu oživení a 
odolnosti účinně řeší dopad krize na 
rovnost žen a mužů, zejména v oblasti 
zaměstnanosti, rovného odměňování a 
přístupu k financování, a zahrnuje 
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opatření pro předcházení násilí na 
základě pohlaví a sexuálnímu obtěžování 
a boji proti nim; 
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky: 
Rozsah 

- Očekává se, že provádění plánu pro 
rovnost žen a mužů, který byl vypracován 
po konzultaci s ženskými organizacemi 
občanské společnosti, zahrnutého do 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
významně přispěje k řešení dopadu krize 
na rovnost žen a mužů 
a 

- očekává se, že provádění plánu pro 
rovnost žen a mužů zahrnutého do plánu 
na podporu oživení a odolnosti významně 
přispěje k vytváření pracovních míst pro 
ženy 
a 

- očekává se, že provádění plánu pro 
rovnost žen a mužů zahrnutého do plánu 
na podporu oživení a odolnosti sníží 
rozdíly v odměňování žen a mužů 
a 

- očekává se, že provádění plánu pro 
rovnost žen a mužů zahrnutého do plánu 
na podporu oživení a odolnosti významně 
přispěje k usnadnění přístupu k úvěrům 
pro podnikatelky 
a 

- očekává se, že provádění plánu pro 
rovnost žen a mužů zahrnutého do plánu 
na podporu oživení a odolnosti významně 
přispěje k předcházení násilí na základě 
pohlaví a sexuálnímu obtěžování a boji 
proti nim. 
Hodnocení 

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení dopadu krize 
na rovnost žen a mužů 
B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
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přispívá k částečnému řešení dopadu krize 
na rovnost žen a mužů 
C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení dopadu krize na 
rovnost žen a mužů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1647
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.3 b zda alespoň 30 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívá k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv na 
základě metodiky poskytnuté Komisí a zda 
žádná z reforem a investic podporovaných 
z nástroje na podporu oživení a odolnosti 
není v rozporu s prováděním evropského 
pilíře sociálních práv; 
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky: 
Rozsah 

- alespoň 30 % částky požadované pro 
plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k provádění zásad evropského 
pilíře sociálních práv na základě metodiky 
poskytnuté Komisí 
a 

- byla správně použita metodika 
poskytnutá Komisí 
a 

- žádná z reforem a investic 
podporovaných z nástroje na podporu 
oživení a odolnosti není v rozporu s 
prováděním evropského pilíře sociálních 
práv. 
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Hodnocení 

A – Očekává se, že alespoň 30 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
odolnosti účinně přispěje k provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv, 
metodika poskytnutá Komisí byla správně 
použita a žádná z reforem a investic 
podporovaných z nástroje na podporu 
oživení a odolnosti není v rozporu s 
prováděním evropského pilíře sociálních 
práv. 
B – Očekává se, že alespoň 30 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
odolnosti přispěje k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv, 
metodika poskytnutá Komisí byla správně 
použita a očekává se, že jedna nebo 
několik reforem a investic podporovaných 
z nástroje na podporu oživení a odolnosti 
bude v mírném rozporu s prováděním 
evropského pilíře sociálních práv. 
C – Očekává se, že k provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv přispěje 
méně než 30 % částky požadované pro 
plán na podporu oživení a odolnosti nebo 
nebyla správně použita metodika 
poskytnutá Komisí nebo se očekává, že 
jedna nebo několik reforem a investic 
podporovaných z nástroje na podporu 
oživení a odolnosti bude v rozporu s 
prováděním evropského pilíře sociálních 
práv. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1648
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 

vypouští se
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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.
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah

— Plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření, jejichž cílem 
je řešit nedostatky hospodářství členských 
států a posílit růstový potenciál 
hospodářství dotčeného členského státu, 
stimulovat vytváření pracovních míst a 
zmírnit nepříznivé dopady krize a zároveň 
zabránit nepříznivým dopadům těchto 
opatření na klima a životní prostředí,
a

— plán na podporu oživení a 
odolnosti je zaměřen na snížení 
zranitelnosti hospodářství členského státu 
vůči otřesům,
nebo

— plán na podporu oživení a 
odolnosti je zaměřen na zvýšení kapacity 
hospodářských a/nebo sociálních struktur 
členského státu přizpůsobit se otřesům a 
ustát je
a

— očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k posílení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.
Hodnocení

A – Vysoký očekávaný dopad na růstový 
potenciál a hospodářskou a sociální 
odolnost a na soudržnost
B – Střední očekávaný dopad na růstový 
potenciál a hospodářskou a sociální 
odolnost a na soudržnost
C – Malý očekávaný dopad na růstový 
potenciál a hospodářskou a sociální 
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odolnost a na soudržnost

Or. en

Pozměňovací návrh 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4 Očekává se, 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.

2.4 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení potenciálu pro udržitelný růst, 
vytvoří kvalitní pracovní místa a zvýší 
hospodářskou, environmentální, sociální 
a institucionální odolnost dotčeného 
členského státu a jeho připravenost na 
krize a současně podpoří provádění 
genderově vyvážených politik s cílem 
zmírnit hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1650
Piernicola Pedicini

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4 Očekává se, 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.

2.4 Očekává se, 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 s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti v členských státech a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
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územní soudržnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1651
Agnès Evren

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod. 2.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4 Očekává se, 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.

2.4 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst, dlouhodobé 
konkurenceschopnosti a hospodářské a 
sociální odolnosti dotčeného členského 
státu, zmírní hospodářský a sociální dopad 
krize a přispěje ke zvýšení strategické 
autonomie Unie, hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1652
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4 Očekává se, 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.

2.4 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst, rovnosti žen a mužů 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
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Pozměňovací návrh 1653
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření, jejichž cílem je řešit 
nedostatky hospodářství členských států a 
posílit růstový potenciál hospodářství 
dotčeného členského státu, stimulovat 
vytváření pracovních míst a zmírnit 
nepříznivé dopady krize a zároveň zabránit 
nepříznivým dopadům těchto opatření na 
klima a životní prostředí,

— Plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření, jejichž cílem je řešit 
nedostatky hospodářství členských států a 
posílit zelený růstový potenciál 
hospodářství dotčeného členského státu, 
stimulovat vytváření pracovních míst, 
zajistit udržitelnou transformaci a zmírnit 
nepříznivé dopady krize a zároveň zabránit 
nepříznivým dopadům těchto opatření na 
klima a životní prostředí, v souladu se 
zásadou „nepůsobit významnou škodu“,

Or. en

Pozměňovací návrh 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření, jejichž cílem je řešit 
nedostatky hospodářství členských států a 
posílit růstový potenciál hospodářství 
dotčeného členského státu, stimulovat 
vytváření pracovních míst a zmírnit 
nepříznivé dopady krize a zároveň zabránit 
nepříznivým dopadům těchto opatření na 
klima a životní prostředí,

— Plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření, jejichž cílem je řešit 
nedostatky hospodářství členských států a 
posílit udržitelný růstový potenciál 
hospodářství dotčeného členského státu, 
stimulovat vytváření kvalitních a 
genderově vyvážených pracovních míst a 
zmírnit nepříznivé dopady krize a zároveň 
zabránit nepříznivým dopadům těchto 
opatření na klima a životní prostředí,

Or. en
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Pozměňovací návrh 1655
Agnès Evren

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod. 2.4 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření, jejichž cílem je řešit 
nedostatky hospodářství členských států a 
posílit růstový potenciál hospodářství 
dotčeného členského státu, stimulovat 
vytváření pracovních míst a zmírnit 
nepříznivé dopady krize a zároveň zabránit 
nepříznivým dopadům těchto opatření na 
klima a životní prostředí,

— Plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření, jejichž cílem je řešit 
nedostatky hospodářství členských států a 
posílit růstový potenciál hospodářství 
dotčeného členského státu, především pro 
malé a střední podniky, stimulovat 
vytváření pracovních míst a zmírnit 
nepříznivé dopady krize a zároveň zabránit 
nepříznivým dopadům těchto opatření na 
klima a životní prostředí,

Or. fr

Pozměňovací návrh 1656
Sirpa Pietikäinen
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— Plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření, jejichž cílem je řešit 
nedostatky hospodářství členských států a 
posílit růstový potenciál hospodářství 
dotčeného členského státu, stimulovat 
vytváření pracovních míst a zmírnit 
nepříznivé dopady krize a zároveň zabránit 
nepříznivým dopadům těchto opatření na 
klima a životní prostředí,

— Plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření, jejichž cílem je řešit 
nedostatky hospodářství členských států a 
posílit růstový potenciál hospodářství 
dotčeného členského státu, stimulovat 
vytváření pracovních míst a zmírnit 
nepříznivé dopady krize a zároveň 
prosazovat rovnost žen a mužů a zelenou 
transformaci,

Or. en

Pozměňovací návrh 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— plán na podporu oživení a odolnosti 
je zaměřen na snížení zranitelnosti 
hospodářství členského státu vůči otřesům,

— plán na podporu oživení a odolnosti 
je zaměřen na snížení zranitelnosti 
hospodářství členského státu vůči otřesům, 
včetně otřesů souvisejících s negativními 
dopady změny klimatu nebo jinými 
environmentálními riziky,

Or. en

Pozměňovací návrh 1658
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— plán na podporu oživení a odolnosti 
je zaměřen na snížení zranitelnosti 
hospodářství členského státu vůči otřesům,

— plán na podporu oživení a odolnosti 
je zaměřen na snížení zranitelnosti 
hospodářství členského státu vůči otřesům 
a zhoršování životního prostředí,

Or. en

Pozměňovací návrh 1659
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo a

Or. en
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Pozměňovací návrh 1660
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k posílení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

— očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k posílení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a udržitelné transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a 

- plán usnadňuje a podporuje 
decentralizované navrhování a 
předkládání projektů územními subjekty 
včetně měst a obcí zdola nahoru, a 
zejména to, zda plán výslovně umožňuje 
městům a obcím žádat o kombinaci 
grantů, půjček, aby své stávající činnosti 
uvedly do souladu s cíli uvedenými v 
článku 4 tohoto nařízení 
a 

- plán na podporu oživení a odolnosti 
obsahuje opatření, u nichž se očekává, že 
povedou ke zlepšení, pokud jde o zásady 
evropského pilíře sociálních práv měřené 
srovnávacím přehledem sociálních 
ukazatelů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A – Vysoký očekávaný dopad na růstový 
potenciál a hospodářskou a sociální 
odolnost a na soudržnost

A – Vysoký očekávaný dopad na potenciál 
udržitelného růstu a hospodářskou, 
sociální a institucionální odolnost, 
soudržnost a konvergenci a z toho 
vyplývající zlepšení, pokud jde o zásady 
evropského pilíře sociálních práv

Or. en

Pozměňovací návrh 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B – Střední očekávaný dopad na růstový 
potenciál a hospodářskou a sociální 
odolnost a na soudržnost

B – Střední očekávaný dopad na potenciál 
udržitelného růstu a hospodářskou, 
sociální a institucionální odolnost, 
soudržnost a konvergenci a z toho 
vyplývající zlepšení, pokud jde o zásady 
evropského pilíře sociálních práv 

Or. en

Pozměňovací návrh 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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C – Malý očekávaný dopad na růstový 
potenciál a hospodářskou a sociální 
odolnost a na soudržnost

C – Malý očekávaný dopad na potenciál 
udržitelného růstu a hospodářskou, 
sociální a institucionální odolnost, 
soudržnost a konvergenci a z toho 
vyplývající zlepšení, pokud jde o zásady 
evropského pilíře sociálních práv 

Or. en

Pozměňovací návrh 1665
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4. a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4 a Očekává se, že žádné opatření v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
členského státu nepoškodí žádné z 
environmentálních cílů uvedených v 
nařízení (EU) 2020/852 v souladu s 
článkem 17 uvedeného nařízení; 
Rozsah 

- pokyny pro posuzování klimatu a 
biologické rozmanitosti byly řádně 
provedeny pro jednotlivá opatření v rámci 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
a 

- žádné opatření v plánu na podporu 
oživení a odolnosti členského státu 
nepoškodí žádný z environmentálních cílů 
uvedených v nařízení (EU) 2020/852 v 
souladu s článkem 17 téhož nařízení 
Hodnocení 

A – Pokyny pro posuzování klimatu a 
biologické rozmanitosti byly řádně 
provedeny pro jednotlivá opatření v plánu 
na podporu oživení a odolnosti a očekává 
se, že žádné opatření v plánu na podporu 
oživení a odolnosti daného členského 
státu významně nepoškodí žádný 
z environmentálních cílů uvedených v 
nařízení (EU) 2020/852 v souladu s 
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článkem 17 téhož nařízení. 
B – Pokyny pro posuzování klimatu a 
biologické rozmanitosti byly řádně 
provedeny pro jednotlivá opatření v plánu 
na podporu oživení a odolnosti, ale 
očekává se, že jedno nebo několik 
opatření v plánu na podporu oživení a 
odolnosti členského státu způsobí méně 
závažné poškození některého z cílů v 
oblasti životního prostředí uvedených v 
nařízení (EU) 2020/852 v souladu s 
článkem 17 téhož nařízení, a očekává se, 
že doprovodná opatření v plánech na 
podporu oživení a odolnosti výrazně 
zmírní dopady; 
C – Pokyny pro posuzování klimatu a 
biologické rozmanitosti nebyly řádně 
provedeny pro opatření v plánu na 
podporu oživení a odolnosti nebo se 
očekává, že opatření v plánu na podporu 
oživení a odolnosti daného členského 
státu způsobí v souladu s článkem 17 
téhož nařízení významnou škodu 
některému z environmentálních cílů 
uvedených v nařízení (EU) 2020/852; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4. a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4 a Očekává se, že plán pro rovnost 
žen a mužů zahrnutý do plánu na podporu 
oživení a odolnosti bude účinně řešit 
dopad krize na rovnost žen a mužů, 
zejména v oblasti zaměstnanosti, rovného 
odměňování a přístupu k financování;
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
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Rozsah:

- očekává se, že provádění plánu pro 
rovnost žen a mužů, který byl vypracován 
po konzultaci s ženskými organizacemi 
občanské společnosti, zahrnutého do 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
významně přispěje k řešení dopadu krize 
na rovnost žen a mužů a 
- očekává se, že provádění plánu pro 
rovnost žen a mužů zahrnutého do plánu 
na podporu oživení a odolnosti významně 
přispěje k vytváření pracovních míst pro 
ženy a
- očekává se, že provádění plánu pro 
rovnost žen a mužů zahrnutého do plánu 
na podporu oživení a odolnosti sníží 
rozdíly v odměňování žen a mužů a 
- očekává se, že provádění plánu pro 
rovnost žen a mužů zahrnutého do plánu 
na podporu oživení a odolnosti významně 
přispěje k usnadnění přístupu k úvěrům 
pro podnikatelky. 
Hodnocení

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení dopadu krize 
na rovnost žen a mužů 
B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení dopadu krize 
na rovnost žen a mužů 
C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení dopadu krize na 
rovnost žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4. b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4 b Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posilování hodnot zakotvených v článku 2 
SEU
Rozsah

Očekává se, že opatření plánovaná v 
plánu budou účinně řešit nedostatky 
týkající se hodnot zakotvených v článku 2 
SEU;
a

očekává se, že opatření v plánu účinně a 
bez rozdílu podpoří neziskové organizace 
občanské společnosti a neziskové 
organizace, nezávislé sdělovací prostředky 
a obce, regiony nebo jiné orgány na nižší 
než celostátní úrovni v členském státě.
Hodnocení

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
účinně přispívá k posilování hodnot 
zakotvených v článku 2 SEU
B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
částečně účinně přispívá k posilování 
hodnot zakotvených v článku 2 SEU
C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
účinně nepřispívá k posilování hodnot 
zakotvených v článku 2 SEU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1668
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.5 Odůvodnění, které členský stát 
poskytl ohledně výše odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 

vypouští se



PE657.422v01-00 86/123 AM\1213691CS.docx

CS

oživení a odolnosti, je přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému 
dopadu na ekonomiku a zaměstnanost.
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah

— Členský stát poskytl dostatečné 
informace a důkazy o tom, že výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu 
na podporu oživení a odolnosti je 
odpovídající („přiměřená“),
a

— členský stát poskytl dostatečné 
informace a důkazy o tom, že výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu 
na podporu oživení a odolnosti je v 
souladu s povahou a druhem plánovaných 
reforem a investic („realistická“),
a

— členský stát poskytl dostatečné 
informace a důkazy o tom, že výše 
odhadovaných celkových nákladů plánu 
na podporu oživení a odolnosti, jež má být 
financována v rámci nástroje, není kryta v 
rámci stávajícího nebo plánovaného 
financování z prostředků Unie,
a

— výše odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti je úměrná očekávanému dopadu 
plánovaných opatření zahrnutých v plánu 
na hospodářství dotčeného členského 
státu.
Hodnocení

A – Do značné míry

B – Do určité míry

C – V malé míře

Or. en
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Pozměňovací návrh 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6. Plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti.

vypouští se

Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah

— Plán na podporu oživení a 
odolnosti zahrnuje opatření, která 
přispívají k posílení vzájemných účinků.
Hodnocení

A – Do značné míry

B – Do určité míry

C – V malé míře

Or. en

Pozměňovací návrh 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6 a Reformní závazky představují 
ucelený balík reforem

Or. en

Pozměňovací návrh 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.6. b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.6 b Komise při posuzování podle 
tohoto kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah

- návrh reformních závazků je zaměřen 
na řešení souboru vzájemně souvisejících 
výzev pro členský stát (rozsah)
a

- návrh reformních závazků je zaměřen 
na řešení výzev, které jsou zásadní pro 
fungování hospodářství daného členského 
státu (relevance).
Hodnocení

A – rozsah a relevance jsou vysoké: 
reformní závazky mají za cíl řešit několik 
výzev identifikovaných v doporučeních 
pro jednotlivé země
B – rozsah a relevance jsou střední: 
reformní závazky mají za cíl řešit několik 
výzev identifikovaných v relevantních 
dokumentech evropského semestru 
oficiálně přijatých Komisí,
C – rozsah a relevance jsou nízké: nic z 
výše uvedeného

Or. en

Pozměňovací návrh 1672
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – část 2 – odst. 3 – bod 2.7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.7 Očekává se, že ujednání navržená 
dotčenými členskými státy zajistí účinné 
provádění plánu na podporu oživení a 

vypouští se
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odolnosti, včetně navržených milníků a 
cílů a souvisejících ukazatelů.
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
Rozsah

— V rámci členského státu existuje 
struktura, která je pověřena: i) 
prováděním plánu na podporu oživení a 
odolnosti; ii) sledováním pokroku v plnění 
milníků a cílů a iii) podáváním zpráv
a

— navrhované milníky a cíle jsou 
jasné a realistické a navrhované ukazatele 
jsou relevantní, přijatelné a spolehlivé
a

— obecné postupy navržené členským 
státem, pokud jde o organizaci provádění 
reforem a investic (včetně opatření k 
zajištění dostatečného přídělu 
zaměstnanců), jsou důvěryhodné.
Hodnocení

A – Přiměřené postupy pro účinné 
provádění
B – Minimální postupy pro účinné 
provádění
C – Nedostatečné postupy pro účinné 
provádění

Or. en

Pozměňovací návrh 1673
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Ivars Ijabs, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.7 Očekává se, že ujednání navržená 
dotčenými členskými státy zajistí účinné 
provádění plánu na podporu oživení a 

2.7 Očekává se, že ujednání navržená 
dotčenými členskými státy zajistí účinné 
monitorování a provádění plánu na 
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odolnosti, včetně navržených milníků a 
cílů a souvisejících ukazatelů.

podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1674
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.7 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— V rámci členského státu existuje 
struktura, která je pověřena: i) prováděním 
plánu na podporu oživení a odolnosti; ii) 
sledováním pokroku v plnění milníků 
a cílů a iii) podáváním zpráv

— V rámci členského státu existuje 
struktura, která je pověřena: i) prováděním 
plánu na podporu oživení a odolnosti; ii) 
sledováním pokroku v plnění časově 
vymezených milníků a cílů založených na 
vědeckých důkazech a iii) podáváním 
auditorských zpráv

Or. en

Pozměňovací návrh 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.7 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- a

- tato struktura zajišťuje aktivní úlohu 
nezávislých fiskálních institucí a 
zajišťuje, aby byly náležitě financovány a 
personálně zajištěny
a

- tato struktura, pokud jde o investiční 
projekty, zahrnuje nezávislou skupinu 
odborníků s dostatečným financováním, 
jejímž úkolem je hodnotit účinnost, 
účelnost, vhodnost a přiměřenost každého 
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projektu podle odpovídajícího plánu na 
podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1676
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.7 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— navrhované milníky a cíle jsou 
jasné a realistické a navrhované ukazatele 
jsou relevantní, přijatelné a spolehlivé

— navrhované milníky a cíle jsou 
jasné a odpovídají potřebným opatřením 
pro udržitelnou transformaci a ukazatele 
vycházejí z účetních postupů v oblasti 
přírodního kapitálu, analýzy životního 
cyklu a nákladů v důsledku nečinnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 1677
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.7 a Konzultace konané 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 
a regionální orgány, sociální partneři, 
organizace občanské společnosti a další 
příslušné zúčastněné strany měli skutečně 
příležitost podílet se na přípravě a 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti; 
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky: 
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Rozsah 

— Očekává se, že konzultace konané 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 
a regionální orgány, sociální partneři, 
organizace občanské společnosti a další 
příslušné zúčastněné strany měli skutečně 
příležitost podílet se na přípravě a 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti 
a 

— očekává se, že konzultace konané 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 
a regionální orgány, sociální partneři, 
organizace občanské společnosti a další 
příslušné zúčastněné strany měli skutečně 
příležitost podílet se na provádění plánu 
na podporu oživení a odolnosti; 
Hodnocení 

A – Do značné míry pro přípravu i 
provádění 
B – Do určité míry pro přípravu i 
provádění 
C – V malé míře pro přípravu nebo 
provádění. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2.7 a Plán na podporu oživení a 
odolnosti byl vypracován s řádným 
zapojením zúčastněných stran, včetně 
obcí, místních a městských orgánů, 
regionálních samospráv, nevládních 
organizací a organizací občanské 
společnosti, jakož i odborů a zástupců 
hospodářského odvětví, v souladu se 
zásadou partnerství.
Komise při posuzování podle tohoto 
kritéria vezme v úvahu tyto prvky:
- členský stát zahájil dialog se 
zúčastněnými stranami v procesu přípravy 
plánů na podporu oživení a odolnosti, byly 
zřízeny organizované kanály pro 
shromažďování a analýzu stanovisek 
zúčastněných stran; byla uspořádána 
řádná fóra za účasti zúčastněných stran 
za účelem výměny názorů na plány na 
podporu oživení a odolnosti;
- členský stát prozkoumal, vyhodnotil a 
zohlednil návrhy a zamítnutí 
zúčastněných stran
Rozsah

Hodnocení A – Do značné míry

B – Do určité míry

C – V malé míře

Or. en

Pozměňovací návrh 1679
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tabulka 1
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Kritéria Rozsah Hodnocení
A – Do značné míry

B – Do určité míry

Účinnost Očekává se, že plán na 
podporu oživení a 
odolnosti bude mít na 
dotčený členský stát 
trvalý dopad. C – V malé míře

Očekává se, že plán na 
podporu oživení a 
odolnosti účinně přispěje 
k naplňování cílů v 
oblasti působnosti ve 
smyslu článků 3 a 4;
Odůvodnění, které 
členský stát poskytl 
ohledně výše 
odhadovaných celkových 
nákladů předloženého 
plánu na podporu oživení 
a odolnosti, je přiměřené 
a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na 
ekonomiku a 
zaměstnanost;

A – Přiměřené postupy 
pro účinné provádění

B – Minimální postupy 
pro účinné provádění

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

C – Nedostatečné postupy 
pro účinné provádění

A – Do značné míry

B – Do určité míry

Účinnost Odůvodnění, které 
členský stát poskytl 
ohledně výše 
odhadovaných celkových 
nákladů předloženého 
plánu na podporu oživení 
a odolnosti, je přiměřené 
a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na 
ekonomiku a 
zaměstnanost;

C – V malé míře
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A – Do značné míry

B – Do určité míry

Relevantnost Očekává se, že plán na 
podporu oživení a 
odolnosti přispěje k 
vytváření evropské 
přidané hodnoty;

C – V malé míře

Plán na podporu oživení 
a odolnosti odpovídá 
výzvám stanoveným v 
nejnovějších 
doporučeních určených 
danému členskému státu 
nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v 
rámci evropského 
semestru;
Plán na podporu oživení 
a odolnosti je slučitelný s 
šesti pilíři stanovenými v 
článku 3;
Očekává se, že plán 
účinně přispěje k 
provádění závazků Unie a 
jejích členských států, 
zejména Pařížské dohody, 
cílů OSN pro udržitelný 
rozvoj, začleňování 
hlediska rovnosti žen a 
mužů a evropského pilíře 
sociálních práv;

A – Do značné míry

B – Do určité míry

Soudržnost Plán na podporu oživení 
a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění 
reforem a investičních 
projektů představujících 
soudržné činnosti. C – V malé míře

Alespoň 30 % částky 
požadované pro plán na 
podporu oživení a 
odolnosti přispívá k 
začleňování opatření v 
oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti a 
cílů udržitelnosti z 
hlediska životního 
prostředí na základě 
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metodiky poskytnuté 
Komisí v souladu s čl. 14 
odst. 1;
Konzultace konané 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 
provádění plánu na 
podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1680
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Možné výsledky postupu posuzování s 
ohledem na udělené hodnocení:

Možné výsledky postupu posuzování 
v souladu s čl. 16 odst. 3 s ohledem na 
udělené hodnocení: 

Or. en

Pozměňovací návrh 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud konečné hodnocení kritérií 2.1 až 
2.7 zahrnuje tyto zámky:

Pokud konečné hodnocení kritérií 
uvedených v tabulce 1 zahrnuje tyto 
známky:

Or. en

Pozměňovací návrh 1682
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— kritéria 2.1 a 2.2 byla ohodnocena 
známkou A

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1683
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— kritéria 2.1 a 2.2 byla ohodnocena 
známkou A

— kritéria 2.1 (Očekává se, opatření 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
účinně přispějí k šesti pilířům uvedeným v 
článku 3) a 2.2 (Očekává se, že opatření 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
účinně přispějí k provádění závazků Unie 
a jejích členských států, zejména Pařížské 
dohody, cílů OSN pro udržitelný rozvoj, 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
a evropského pilíře sociálních práv) byla 
ohodnocena známkou A
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Or. en

Pozměňovací návrh 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— kritéria 2.1 a 2.2 byla ohodnocena 
známkou A

kritéria 2.1, 2.2 2.2a a 2.3 byla ohodnocena 
známkou A

a kritéria 2.4., 2.4a, 2.4b:

- alespoň jednou známkou A a žádnou 
známkou C
a kritéria 2.5, 2.6, 2.7:

převažujícími známkami A nad B a 
žádnou známkou C.

Or. en

Pozměňovací návrh 1685
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— kritéria 2.1 a 2.2 byla ohodnocena 
známkou A

— všechna byla ohodnocena 
známkou A
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1686
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a ostatní kritéria: vypouští se
— všechna byla ohodnocena 
známkou A,

Or. en

Pozměňovací návrh 1687
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a ostatní kritéria: vypouští se
— všechna byla ohodnocena 
známkou A,

Or. en

Pozměňovací návrh 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a ostatní kritéria: vypouští se
— všechna byla ohodnocena 
známkou A,

Or. en

Pozměňovací návrh 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- více známek A než B a žádná 
známka C.
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo vypouští se
— více známek A než B a žádná 
známka C.

Or. en

Pozměňovací návrh 1691
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo vypouští se
— více známek A než B a žádná 
známka C.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— více známek A než B a žádná 
známka C.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1693
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— více známek A než B a žádná 
známka C.

— více známek B než A a žádná 
známka C.

nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 1694
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 1 – pododstavec 3 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- všechna byla ohodnocena 
známkou B.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud konečné hodnocení kritérií 2.1 až 
2.7 zahrnuje tyto zámky:

Pokud konečné hodnocení kritérií 
uvedených v tabulce 1 zahrnuje tyto 
známky:

Or. en

Pozměňovací návrh 1696
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— kritéria 2.1 a 2.2 nebyla 
ohodnocena známkou A

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— kritéria 2.1 a 2.2 nebyla 
ohodnocena známkou A

— kritéria 2.1, 2.2, 2.2a a 2.3 nebyla 
ohodnocena známkou A

Or. en
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Pozměňovací návrh 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— kritéria 2.1 a 2.2 nebyla 
ohodnocena známkou A

— alespoň jedna známka C

Or. en

Pozměňovací návrh 1699
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a ostatní kritéria: vypouští se
— více známek B než A,

Or. en

Pozměňovací návrh 1700
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a ostatní kritéria: vypouští se
— více známek B než A,

Or. en

Pozměňovací návrh 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a ostatní kritéria: a kritéria 2.4, 2.4a, 2.4b: 

- žádná známka A a alespoň jedna 
známka C 
a

pro kritéria 2.5, 2.6, 2.7: 

- více známek B než A,

Or. en

Pozměňovací návrh 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— více známek B než A, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1703
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— více známek B než A, vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo vypouští se
— alespoň jedna známka C.

Or. en

Pozměňovací návrh 1705
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo vypouští se
— alespoň jedna známka C.

Or. en

Pozměňovací návrh 1706
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nařízení
Příloha II – bod 3 – odst. 3 – pododstavec 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nebo vypouští se
— alespoň jedna známka C.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1707
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ukazatele se použijí v souladu s 
dostupnými údaji a informacemi, včetně 
kvantitativních a/nebo kvalitativních údajů.

Ukazatele vycházejí z harmonizovaných 
ukazatelů udržitelnosti a použijí se 
v souladu se srovnatelnými údaji na 
základě účetních postupů v oblasti 
přírodního kapitálu, analýzy životního 
cyklu a nákladů v důsledku nečinnosti, 
včetně kvantitativních a/nebo 
kvalitativních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1708
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet plánů na podporu oživení a 
odolnosti schválených v prováděcím aktu 
Komise;

a) počet plánů na podporu oživení, 
odolnosti a transformace schválených v 
prováděcím aktu Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 1709
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet plánů na podporu oživení a 
odolnosti schválených v prováděcím aktu 
Komise;

a) počet schválených plánů na 
podporu oživení a odolnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počet plánů na podporu oživení a 
odolnosti schválených v prováděcím aktu 
Komise;

a) počet plánů na podporu oživení a 
odolnosti schválených v prováděcím 
rozhodnutí Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 1711
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokrok při plnění cílů taxonomie 
EU založených na časově vymezených a 
vědecky podložených ukazatelích 
udržitelnosti a ověřování dodržování 
zásady „nepůsobit významnou škodu“ při 
všech činnostech financovaných z 
nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) míra dokončení plánů na podporu 
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oživení a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1713
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Příloha III – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení ex-post podle článku 25 
provede Komise rovněž za účelem 
vytvoření vazeb mezi celkovou finanční 
podporou (případně včetně podpory v 
podobě půjčky) v rámci facility na podporu 
oživení a odolnosti a prováděním 
příslušných opatření v dotčeném členském 
státě s cílem posílit oživení, odolnost, 
udržitelný růst, zaměstnanost a soudržnost.

Hodnocení ex-post podle článku 25 
provede Komise rovněž za účelem 
vytvoření vazeb mezi celkovou finanční 
podporou (případně včetně podpory v 
podobě půjčky) v rámci facility na podporu 
oživení a odolnosti a prováděním 
příslušných opatření v dotčeném členském 
státě s cílem posílit oživení, odolnost, 
udržitelný růst, zaměstnanost a soudržnost. 
Dojde-li k porušení závazků nebo 
nedostatečnému pokroku směrem k 
transformačním reformám, měly by být 
finanční prostředky od dotčeného 
členského státu získány zpět.

Or. en

Pozměňovací návrh 1714
Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Příloha III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIIa

Pokyny týkající se reformních a 
investičních opatření spadajících do 
oblastí evropské politiky uvedených v 
článku 3 tohoto nařízení.
Plány na podporu oživení a odolnosti 
členských států budou muset účinně řešit 



AM\1213691CS.docx 109/123 PE657.422v01-00

CS

evropské prioritní oblasti uvedené v 
článku 3 tohoto nařízení, konkrétně:
- zelenou transformaci v kontextu Zelené 
dohody pro Evropu,
- digitální transformaci v kontextu 
Digitální agendy,
- hospodářskou soudržnost, produktivitu a 
konkurenceschopnost v kontextu 
průmyslové strategie a strategie pro malé 
a střední podniky,
- sociální soudržnost v kontextu cílů 
evropského pilíře sociálních práv,
- institucionální odolnost, vzhledem k 
rostoucí schopnosti reagovat na krize,
- politiky v rámci nástroje Evropské unie 
na podporu oživení (tzv. Next Generation) 
v kontextu cílů nové agendy dovedností 
pro Evropu, záruk pro mladé lidi a záruk 
pro děti.
Při přípravě svých plánů na podporu 
oživení a odolnosti mohou členské státy 
použít tuto přílohu jako pokyny pro 
reformy a investice, na něž se vztahuje 
každý ze šesti výše uvedených pilířů. 
Následující seznam je otevřený a podléhá 
dalšímu rozšíření.
1. Zelená transformace:

S ohledem na cíle Zelené dohody, zejména 
při dosahování aktualizovaných cílů Unie 
v oblasti klimatu do roku 2030 a cíle 
klimatické neutrality do roku 2050, bude 
nástroj podporovat pouze plány, které 
dodržují zásadu „nepůsobit významnou 
škodu“.
V regionech, které jsou silně závislé na 
těžbě a spalování uhlí, hnědého uhlí, 
ropné břidlice nebo rašeliny, může 
Komise schválit plány na podporu oživení 
a odolnosti, které zahrnují investice do 
činností souvisejících se zemním plynem, 
pokud tyto činnosti splňují následující 
kumulativní podmínky:
a) jsou využívány jako překlenovací 
technologie nahrazující černé a hnědé 
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uhlí, rašelinu či ropnou břidlici;
b) jsou udržitelně dostupné nebo jsou v 
souladu s využíváním čistého vodíku, 
bioplynu a biomethanu;
c) přispívají k environmentálním cílům 
Unie v oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobování se této změně 
prostřednictvím urychlení úplného 
vyřazení černého a hnědého uhlí, rašeliny 
nebo ropné břidlice;
d) vedou ke značnému snížení emisí 
skleníkových plynů a zmírnění znečištění 
ovzduší a zvyšují energetickou účinnost;
e) napomáhají boji proti energetické 
chudobě;
f) nenarušují rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie na dotčených územích a jsou v 
souladu a v součinnosti s budoucím 
využíváním obnovitelných zdrojů energie.
Příklady opatření, která by měla pozitivní 
dopady, pokud jde o dosažení cíle 
uhlíkové neutrality:
- podpora čisté energie, zvyšování 
kapacity, podpora inteligentního 
energetického systému,
- investice do regionů, které jsou silně 
závislé na těžbě a spalování uhlí, hnědého 
uhlí, ropné břidlice nebo rašeliny, s cílem 
zajistit spravedlivý přechod na uhlíkovou 
neutralitu,
- podpora energetické účinnosti 
prostřednictvím projektů renovace budov 
zaměřených na úspory energie a integraci 
budov do propojené energie,
- řešení energetické chudoby,

- udržitelný rozvoj venkovských a 
přeshraničních oblastí,
- podpora projektů v oblasti výroby a 
skladování energie z obnovitelných 
zdrojů,
- podpora nízkoemisní dopravy, zejména 
železniční, příměstské dopravy a 
cyklistiky,
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- posilováním propadů uhlíku,

- konzistentní právní předpisy na podporu 
přijímání nových technologií,
- investice do vodíku,

- propojení energetických infrastruktur.

- transevropské dopravní koridory,

- stavební zařízení pro výrobu solárních 
panelů a elektrických vozidel.
Příklady opatření, která by podpořila 
přechod k oběhovému hospodářství:
- podpora nových modelů služeb a 
ekonomiky sdílení,
- opravy a repasování výrobků,

- zlepšení nakládání s odpady a podpora 
oběhového hospodářství,
- rozšíření chemické recyklace,

- podpora účinného využívání surovin,

- zachycování a využívání CO2.

Příklady opatření, která by měla pozitivní 
dopad na biologickou rozmanitost:
- rozvoj infrastruktury oblastí ochrany 
přírody na podporu rekreačního využívání 
a cestovního ruchu,
- údržba a obnova přírodních stanovišť, 
včetně opatření na obnovu vody,
- řešení založená na přírodě pro využívání 
přírodních zdrojů a vodohospodářství,
- ochrana a podpora biologické 
rozmanitosti a podpora udržitelného 
zemědělství, rybolovu a lesnictví,
- udržitelný rozvoj venkovských a 
přeshraničních oblastí.
II. Digitální transformace

S přihlédnutím k cílům Digitální agendy 
podpoří facilita plány, které povedou k 
dokončení jednotného digitálního trhu.
Příklady opatření týkajících se konektivity 
a datové infrastruktury:
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- pokrytí 5G, včetně rozsáhlého zavádění 
koridorů 5G podél dopravních cest,
- všudypřítomný přístup k ultrarychlému 
propojení v městských a venkovských 
oblastech a cenově dostupný pro všechny 
domácnosti a podniky,
- vysokorychlostní síť elektronických 
komunikací,
- propojení všech sociálně-ekonomických 
aktérů s gigabitovými sítěmi.
Příklady opatření týkajících se digitálních 
kapacit a zavádění klíčových technologií:
- datové prostory,

- superpočítače,

- kybernetická bezpečnost,

- umělá inteligence,

- kvantové výpočetní infrastruktury,

- polovodiče, mikroprocesory, technologie 
edge cloudu, vysoce výkonná výpočetní 
technika,
- Internet věcí,

- technologie blockchain a technologie 
distribuované účetní knihy, zejména v 
řešeních elektronické veřejné správy,
- robotika a robotická automatizace 
procesů, zejména pro rozvoj digitální 
veřejné správy,
- fotonika, průmyslová biotechnologie.

Příklady opatření pro investice související 
s digitálními technologiemi do digitálního 
vzdělávání a výzkumu a vývoje:
- výzkum a vývoj IKT financovaný z 
veřejných prostředků ve všech odvětvích,
- rozvoj digitální kapacity pro odolné a 
účinné systémy vzdělávání a odborné 
přípravy,
- posílení digitálních kompetencí pro 
digitální transformaci a budování 
důvěryhodného ekosystému obsahu, 
nástrojů, služeb a platforem v oblasti 



AM\1213691CS.docx 113/123 PE657.422v01-00

CS

digitálního vzdělávání v Evropě.
Příklady opatření souvisejících s 
modernizací a zlepšováním kvality 
systémů veřejné správy a pracoviště 
prostřednictvím digitálních nástrojů:
- modernizace veřejné správy s využitím 
klíčových digitálních faktorů,
- mobilita občanů a podniků 
prostřednictvím přeshraniční 
interoperability,
- urychlení administrativních postupů a 
usnadnění digitální interakce mezi 
správními orgány a občany a podniky,
- přístup k digitálním pracovním 
zařízením a zařízením a řešením na dálku.
Příklady opatření týkajících se digitalizace 
podniků:
- využívání digitálních nástrojů a 
technologického vybavení v průmyslových 
ekosystémech, včetně zemědělství nebo 
cestovního ruchu,
- provádění strategie pro malé a střední 
podniky pro udržitelnou a digitální 
Evropu, zejména prostřednictvím rozvoje 
sítí klastrů a center pro digitální inovace,
- vytváření, financování a údržba 
inkubátorů.
III. Hospodářská soudržnost, 
produktivita a konkurenceschopnost
S ohledem na cíle strategie pro malé a 
střední podniky pro udržitelnou a digitální 
Evropu a průmyslové strategie podpoří 
facilita plány, které po pandemii zajistí 
hospodářské oživení, čímž přispějí ke 
strategické autonomii Unie, podpoří a 
posílí průmyslové ekosystémy a její 
strategické hodnotové řetězce.
Příklady opatření, která vytvářejí, udržují 
a posilují činnosti strategického významu 
pro Unii:
- fyzická udržitelná infrastruktura, která 
zajišťuje lepší konektivitu a přes 
celostátní, regionální nebo místní území 
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Unie,
- prvky infrastruktury označené za 
kritické v oblasti zdraví, energetiky, vody, 
potravin, zemědělsko-potravinářského 
průmyslu, životního prostředí,
- konsolidace vnitroevropských 
průmyslových hodnotových řetězců 
reindustrializací, internacionalizací, 
přizpůsobením se digitální transformaci a 
diverzifikací.
Příklady opatření, která zvyšují 
produktivitu:
- investice do výzkumu a inovací, pokud je 
investice strategicky důležitá pro 
hospodářství Unie,
- udržitelná a inovativní reindustrializace 
ekosystémů, které mají velký přínos pro 
národní hospodářství a/nebo hospodářství 
Unie,
- podpora odvětví cestovního ruchu a 
pohostinství, včetně venkovského 
cestovního ruchu a zemědělského 
cestovního ruchu, s opatřeními pro hotely, 
restaurace, poskytovatele souborných 
služeb cestovního ruchu, cestovní 
kanceláře a dálkovou železniční dopravu, 
výletní dopravu a letecké společnosti za 
účelem zpětného získání ztrát po 
pandemii,
- strategické projekty v oblasti 
audiovizuálního a mediálního obsahu a 
technologie, které zvyšují dlouhodobou 
schopnost vytvářet a šířit obsah 
kulturních a tvůrčích odvětví, 
audiovizuálního a mediálního odvětví.
- inovační programy a modernizace 
odvětví sportovních podniků, financování 
místních sportovních klubů a sdružení.
Příklady opatření, která posilují 
konkurenceschopnost:
- přístup k financování pro malé a střední 
podniky, začínající podniky, rozvíjející se 
podniky a mikropodniky zasažené 
pandemií, zejména pro místní podniky v 
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oblasti zemědělství a ekoturistiky,
- vytvoření vnitrostátních programů 
rozvoje podnikání v souladu s evropskými 
zásadami,
- opatření ke zmírnění dopadu krize na 
proces přijímání jednotné měny členskými 
státy mimo eurozónu.
IV. Sociální soudržnost

S ohledem na zásady evropského pilíře 
sociálních práv podporuje facilita plány, 
které budou řešit sociální důsledky 
pandemie a budou prosazovat 
inkluzivnější a spravedlivější Unii. 
Zejména je třeba podporovat reformy a 
investice, které mají sociální dopad.
Příklady opatření, která vytvářejí odolné 
trhy práce:
- vytváření kvalitních pracovních míst 
podporujících rovnováhu mezi pracovním 
a soukromým životem a lepší rozdělení 
pečovatelských povinností,
- zvýšení účasti žen na trhu práce, mimo 
jiné prostřednictvím zajištění rovných 
příležitostí a kariérního postupu,
- poskytování vhodného pracovního volna 
z rodinných důvodů a pružného 
uspořádání pracovní doby,
- řešení rozdílů v odměňování žen a mužů,

- opatření na integraci osob s nízkou 
kvalifikací a dlouhodobě nezaměstnaných 
na trhu práce.
Příklady opatření, která řeší nerovnost a 
podporují sociální začleňování:
- reformy, které zlepšují rovný přístup ke 
vzdělání, odborné přípravě, kultuře, 
zaměstnanosti, zdravotním a sociálním 
službám,
- začlenění zranitelných skupin obyvatel 
do společnosti, zejména osob se 
zdravotním postižením a romských 
menšin,
- reformy na rozvoj, modernizaci a 
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zlepšení systémů sociálního zabezpečení a 
sociální péče,
- reformy a investice, které řeší 
bezdomovectví a poskytují moderní, 
udržitelná a cenově dostupná řešení 
sociálního bydlení.
Příklady opatření, která rozvíjejí 
ekosystém sociálního trhu:
- investice do veřejného, obchodního a 
filantropického kapitálu,
- rozvoj sociální infrastruktury, sociálního 
dialogu a sociální ochrany,
- podpora nových obchodních modelů 
sociální ekonomiky, včetně investic se 
sociálním dopadem a uzavírání smluv o 
sociálních výsledcích.
V. Institucionální odolnost

Facilita podpoří plány, které zvyšují 
odolnost a správní a institucionální 
kapacitu v reakci na krizi členských států 
a jejich místních a regionálních orgánů v 
souvislosti s problémy, kterým čelí 
instituce, řídicí struktury, veřejná správa a 
hospodářské a sociální odvětví.
Příklady opatření, která zvyšují reakci 
orgánů na krizi:
- rozvoj řešení týkajících se kontinuity 
podnikání a služeb pro zásadní veřejné a 
soukromé instituce a odvětví,
- reformy systémů veřejného zdraví a 
zdravotní péče,
- investice do infrastruktury veřejného 
zdravotnictví,
- zlepšení schopnosti zdravotnických 
systémů zachovat bezpečné a udržitelné 
pracovní podmínky pro zdravotnické 
pracovníky i v obtížných podmínkách,
- zlepšování pracovních podmínek v 
odvětví péče, jako je péče o děti a péče o 
starší osoby,
- rozvoj kvalitních a cenově dostupných 
pečovatelských služeb a služeb domácí 
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péče,
- reformy a investice v oblasti 
bezpečnějších, kvalitnějších a 
přístupnějších pečovatelských domovů a 
středisek péče, zdravotnického vybavení a 
služeb,
- zvýšení kapacity veřejných institucí 
zajistit mobilitu a práva přeshraničních 
pracovníků.
Příklady opatření k minimalizaci 
administrativní zátěže:
- stabilita finančních systémů,

- reformy a investice do nezávislého 
soudního systému, který bude lépe 
vybaven digitálními řešeními,
- orovedení, uplatňování a monitorování 
směrnice o boji proti praní peněz.
VI. Next Generation

S ohledem na cíle agendy dovedností pro 
Evropu, záruky pro mladé lidi a záruky 
pro děti bude nástroj podporovat projekty, 
které řeší demografické výzvy a brání 
mladým lidem v dnešní době, aby se stali 
„generací omezení volného pohybu osob“. 
V tomto smyslu facilita financuje plány, 
které řeší riziko dlouhodobých škod po 
pandemii pro vyhlídky mladých lidí na 
trhu práce a jejich celkové životní 
podmínky.
Příklady opatření na podporu vzdělávání 
a dovedností:
- vytvoření vnitrostátních a regionálních 
strategií a opatření zaměřených na 
získávání dovedností, zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci,
- reformy odborného vzdělávání a 
přípravy,
- programy celoživotního učení,

- programy pro podnikatelské a průřezové 
dovednosti,
- usilování o lepší vývoj kariéry a zlepšení 
pracovních podmínek pro všechny 
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pracovníky,
- rozvoj fyzické a digitální infrastruktury v 
oblasti vzdělávání,
- programy digitálních dovedností.

Příklady opatření pro děti a mládež:

- projekty, jejichž cílem je předpovídat 
vývoj trhu práce,
- rovné příležitosti a přístup dětí a mládeže 
ke vzdělání, zdravotní péči, výživě, 
pracovním místům a bydlení,
- snížení chudoby.

Příklady opatření, která překlenou 
mezigenerační mezeru:
- investice do stříbrné ekonomiky,

- důchodové reformy se zaměřením na 
udržitelnost důchodových systémů pro 
pracovníky a osoby samostatně výdělečně 
činné,
- rovné příležitosti pro ženy a muže k 
získání nároku na důchod.

Or. en

Pozměňovací návrh 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Příloha III a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA IIIa

Pozitivní seznam reformních a 
investičních opatření, která spadají mimo 
jiné do evropských prioritních oblastí 
politiky
Reformní a investiční opatření v rámci 
evropských prioritních oblastí politiky 
mohou mimo jiné zahrnovat:
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1. Reformy a veřejné investice 
podporují zelenou transformaci a posilují 
odolnost životního prostředí, včetně:
- investic do dopravní infrastruktury, 
která podporuje dopravní prostředky s 
nízkými nebo nulovými emisemi, včetně 
námořního spojení pro nejvzdálenější 
regiony, 
- investic do infrastruktury pro výrobu 
energie s nulovými emisemi, skladování a 
distribuci energie, investice do vývoje 
náhradních technologií pro vstupy na bázi 
fosilních paliv v odvětvích náročných na 
uhlík, jako je zemědělství, chemické látky 
nebo lodní doprava, a pobídky pro tento 
vývoj, reformy a investice, které zlepšují 
nakládání s odpady a podporují oběhové 
hospodářství, 
- ochrany a podpory biologické 
rozmanitosti a podpory udržitelného 
zemědělství, rybolovu a lesnictví; 
předcházení znečištění půdy a 
podzemních vod a jejich čištění, dosažení 
dobrého chemického a ekologického stavu 
podzemních a povrchových vod i půdy a 
- zlepšení ochrany před škodami v 
důsledku povodní, sucha a jiných 
přírodních katastrof;
2. Reformy a investice, které 
podporují digitální transformaci 
hospodářství, společnosti a správy:
- pokroková řešení v oblasti elektronické 
veřejné správy a digitalizace všech 
správních postupů, je-li to možné,
- investice do schopnosti členů orgánů 
veřejné správy pracovat na dálku a mít 
přístup k potřebným dokumentům pro 
zachování fungování veřejné správy 
během mimořádných situací, 
- digitalizace soudního systému, včetně 
schopnosti pořádat online slyšení a soudní 
zasedání,
- reformy a investice, které modernizují 
kapacity veřejných služeb a správních 
orgánů, agentur, státních podniků a 
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dalších souvisejících subjektů v oblasti 
uchovávání a výměny údajů, s cílem 
zajistit bezpečnost a ochranu údajů, 
otevřenou a interoperabilní 
infrastrukturu, účinné využívání energie a 
transparentnost ohledně dostupnosti 
údajů,
- podporovat digitální vzdělávání a 
odbornou přípravu, včetně vzdělávání 
dospělých, s cílem zlepšit povědomí o 
digitálních technologiích a jejich 
pochopení, 
- reformy a veřejné investice do právní a 
správní podpory při prosazování unijních 
a vnitrostátních regulačních režimů pro 
malé a střední podniky, výzkumné 
pracovníky a neziskové organizace,
3. Reformy a veřejné investice, které 
zvyšují ekonomickou, sociální a 
institucionální odolnost a připravenost na 
krize, včetně:
a) Ekonomické odolnosti a odolnosti 
podniků:
řešení nepřetržitého fungování podniků a 
služeb u veřejných a soukromých 
institucí, které jsou nezbytné pro plnění 
společenských funkcí v oblasti politické, 
hospodářské, sociální, správní, veřejné 
bezpečnosti, zabezpečení, zdravotnictví, 
péče, dopravy, zadávání veřejných 
zakázek a vzdělávání;
reformy a regulační rámce, které podniky 
a subjekty občanské společnosti motivují k 
modernizaci systémů nepřetržitého 
fungování během krizí a k investicím do 
protokolů pro zajištění bezpečnosti na 
pracovišti během krizí s cílem 
minimalizovat přerušení provozu;
pobídky pro přizpůsobení průmyslových 
procesů a diverzifikaci dodavatelských 
řetězců, včetně investic do flexibilních 
dopravních systémů, monitorování 
dopravy a nouzových postupů určených 
pro úzká místa dodavatelského řetězce;
systémy nepřetržitého fungování během 
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krizí a protokoly pro poskytovatele veřejné 
a soukromé dopravy;
schopnost vnitrostátních a nadnárodních 
finančních systémů poskytovat likviditu a 
zajistit nepřetržité bezpečné platební 
prostředky;
b) Sociální odolnost:

reformy a investice na posílení schopnosti 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů podporovat dotčené občany v době 
náhlých a vážných dopadů na zdroj 
obživy, včetně programů a správních 
zdrojů, které usnadňují rychlé poskytnutí 
finanční či jiné podpory dotčeným 
občanům, kteří se potýkají se závažnými 
dopady na finanční situaci, bezpečnost a 
fyzické nebo duševní zdraví, včetně 
opatření, která zajistí rovnost žen a mužů, 
odpovídající podporu dětí a ochranu osob 
ve zranitelném postavení, jako jsou osoby 
se zdravotním postižením, vězni, menšiny, 
uprchlíci a žadatelé o azyl;
opatření, která zlepšují schopnost systémů 
sociálního zabezpečení a jiných systémů 
podpory příjmu posilovat sociální 
začlenění a chránit odolnost jednotlivců, a 
to i v zátěžových podmínkách nebo v 
situaci sociálně-ekonomických narušení.
správní zdroje a kapacity, včetně 
digitálních nástrojů, účinně koordinovat 
poskytování finanční pomoci nebo 
likvidity dotčeným občanům a zároveň 
minimalizovat výskyt podvodů nebo jiného 
zneužití;
schopnost systémů zdravotní péče 
zachovat bezpečné a udržitelné pracovní 
podmínky pro zdravotnické pracovníky i v 
obtížných podmínkách a zlepšit pracovní 
podmínky v odvětví péče, jako je péče o 
děti a péče o starší osoby;
kapacita a efektivita veřejných 
zdravotnických institucí, pokud jde o 
přístupnost v rámci celého území a 
populace a jejich sledování a zjišťování, 
vyšetřování a řízení náhlého výskytu rizik 
pro veřejné zdraví, zamezení jejich šíření 
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a poskytování péče všem obyvatelům 
určitého členského státu bez ohledu na 
příjmy nebo právní postavení rezidenta;
c) Institucionální a správní odolnost a 
připravenost na krize:
- reformy a investice v oblasti včasného 
odhalování a koordinovaná reakce na 
rozsáhlá rizika pro veřejné zdraví, jako 
jsou pandemie a epidemie, přírodní 
katastrofy, vlny veder, sucha, lesní požáry, 
chemické, jaderné nebo průmyslové 
havárie;
- reformy a investice v oblasti kvality a 
rozsahu infrastruktury pro reakci na 
rizika pro veřejné zdraví, včetně systémů 
koordinace dopravy a distribuce 
zaměstnanců, pacientů, zdravotnického 
vybavení a ochranných prostředků, jakož i 
komunikační infrastruktury;
- reformy a investice v oblasti spolehlivosti 
dodávek důležitých léčivých přípravků a 
zdravotnického vybavení, i když je 
poptávka mimořádně vysoká,
- reformy a investice v oblasti schopnosti 
vnitrostátních zdravotnických systémů 
koordinovat činnost s dalšími 
vnitrostátními, evropskými a 
mezinárodními agenturami,
- reformy a investice v oblasti 
připravenosti kritické infrastruktury na 
krize, jako jsou dodávky vody nebo 
energie, kanalizační systémy a zachování 
hygienických norem,
- reformy a investice v oblasti 
připravenosti na krize a koordinace 
vnitrostátních a regionálních agentur 
civilní ochrany, včetně hasičských sborů a 
služeb technické podpory.
- zlepšení schopnosti orgánů veřejné 
správy identifikovat, kontaktovat a 
mobilizovat nezbytné zaměstnance, aby 
bylo zajištěno fungování základní veřejné 
infrastruktury, bezpečnosti, správy a 
demokratických institucí.
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