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

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V tejto prílohe sa stanovuje metodika 
výpočtu maximálneho finančného 
príspevku, ktorý je k dispozícii pre každý 
členský štát. Metóda zohľadňuje:

V tejto prílohe sa stanovuje metodika 
výpočtu maximálneho finančného 
príspevku, ktorý je k dispozícii pre každý 
členský štát, podľa článku 10. Metóda 
zohľadňuje:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1520
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— priemernú mieru nezamestnanosti 
za posledných päť rokov oproti priemeru 
EÚ (2015 – 2019).

— zmena priemernej miery 
nezamestnanosti zaznamenaná v roku 
2020 oproti priemernej miere 
nezamestnanosti v EÚ v roku 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1521
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– pokles reálneho HDP 
zaznamenaný v roku 2020 a kumulatívna 
strata reálneho HDP, ktorá bola 
zaznamenaná v období rokov 2020 -– 
2021.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1522
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2 – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– kumulatívny pokles reálneho HDP 
v období od roku 2020 do roku 2021, 
konkrétne zmena reálneho HDP v roku 
2021 v porovnaní s rokom 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1523
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Záväzok a pokrok smerom k 
udržateľnému prechodu v súlade s 
taxonómiou EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1524
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálny finančný príspevok 
z mechanizmu pre členský štát () je 
definovaný takto:

vypúšťa sa
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𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 × (𝑭𝑺)

kde:
FS (finančná podpora) je dostupné 
finančné krytie mechanizmu v zmysle 
článku 5 ods. 1 písm. a) a ako aj

𝜶𝒊je kľúč na určenie príspevku pre 
členský štát i, vymedzený takto:

𝜶𝒊 =  

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

∑
𝟐𝟕

𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼
∗

𝑼𝒊

𝑼𝑬𝑼

pričom 1,𝟓 ≥
𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

a pričom𝟏.𝟓 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 a 0,75 ≥ 𝑼𝒊/𝑼𝒊𝑬𝑼 
v prípade členských štátov𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒊
> 𝟏𝟎𝟎% ∗  𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 , kde

pričom:

𝜶𝒊je kľúč na určenie príspevku pre 
krajinu i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊 je hrubý domáci produkt v roku 

2019 na obyvateľa krajiny i,

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆je vážený priemer hrubých 

domácich produktov na obyvateľa v roku 
2019 v členských štátoch EÚ27,

𝒑𝒐𝒑𝒊je celkový počet obyvateľov v krajine 
i v roku 2019,

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼 je celkový počet obyvateľov 
členských štátov EÚ27 v roku 2019,

𝑼𝒊je priemerná miera nezamestnanosti 
krajiny i v rokoch 2015 – 2019,

𝑼𝑬𝑼je priemerná miera nezamestnanosti 
EÚ27 v rokoch 2015 – 2019.
Uplatnením tejto metodiky vznikne 
nasledovný podiel a výška maximálneho 
finančného príspevku na každý členský 
štát.
z maximálneho finančného príspevku na 
členský štát.
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Podiel 
vyjadren
ý ako % z 
celku

suma (v 
miliónoc
h, ceny 
roku 
2018)

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 
Spolu 100,00 310000 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1525
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálny finančný príspevok 
z mechanizmu pre členský štát () je 
definovaný takto:

Maximálny finančný príspevok 
z mechanizmu pre členský štát (MFCi) na 
roky 2021 a 2022 je definovaný takto:

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 4 – pododsek 2 – pododsek 3 – pododsek 4 – pododsek 15 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Maximálny finančný príspevok členského 
štátu v rámci mechanizmu (MFCi) sa na 
roky 2023 a 2024  vymedzuje sa takto:
MFCi(2023 - 2024) = betai x [ 0,4(FS) + 
neviazané množstvo (2021 – 2022)]

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 4 – pododsek 2 – pododsek 3 – pododsek 4 – pododsek 15 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

FS (finančná podpora) je dostupné finančné 
krytie mechanizmu v zmysle článku 5 ods. 1 
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písm. a) a 
betai je kľúč na určenie príspevku pre členský 
štát i definovaný ako:

pričom 1.

a pričom  a 0,75  
v prípade členských štátov, kde

kde:

 je kľúč na určenie príspevku pre krajinu 
i,

 je hrubý domáci produkt v roku 2019 na 
obyvateľa krajiny i,

 je vážený priemer hrubých 
domácich produktov na obyvateľa v roku 2019 
v členských štátoch EÚ27,

 je celkový počet obyvateľov krajiny i v 
roku 2019,

 je celkový počet obyvateľov členských 
štátov EÚ27 v roku 2019,

 je kumulatívna strata 
reálneho hrubého domáceho produktu krajiny i 
počas obdobia rokov 2020 – 2021,

 je kumulatívna strata 
reálneho hrubého domáceho produktu 27 
členských štátov EÚ počas obdobia rokov 2020 
– 2021.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha I - odsek 4 – pododsek 2 – pododsek 3 – pododsek 4 – pododsek 15 c (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kľúč na určenie príspevku na obdobie 
rokov 2023 až 2024 sa vypočíta do 30. 
júna 2022 na základe údajov Eurostatu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1529
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto usmernenia pre posudzovanie majú 
spolu s týmto nariadením slúžiť Komisii 
ako základ pre transparentné a spravodlivé 
posúdenie návrhov plánov podpory obnovy 
a odolnosti predložených členskými štátmi, 
ako aj pre stanovenie finančného príspevku 
v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. Tieto usmernenia sú 
najmä základom pre uplatňovanie kritérií 
posudzovania uvedených v článku 16 ods. 
3 a stanovenie finančného príspevku, ako 
sa uvádza v článku 17 ods. 3.

Tieto usmernenia pre posudzovanie majú 
spolu s týmto nariadením slúžiť Komisii 
ako základ pre transparentné a spravodlivé 
posúdenie návrhov plánov podpory 
obnovy, odolnosti a transformácie 
predložených členskými štátmi, ako aj pre 
stanovenie finančného príspevku v súlade 
s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. Tieto usmernenia sú 
najmä základom pre uplatňovanie kritérií 
posudzovania uvedených v článku 16 ods. 
3 a stanovenie finančného príspevku, ako 
sa uvádza v článku 17 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1530
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) poskytnúť ďalšie podrobnosti o 
kritériách posudzovania a ustanoviť 
hodnotiaci systém, ktorý sa má zriadiť s 

b) poskytnúť ďalšie podrobnosti o 
kritériách posudzovania a ustanoviť 
hodnotiaci systém v súlade s taxonómiou 
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cieľom zabezpečiť spravodlivý a 
transparentný proces; ako aj

EÚ, ktorý sa má zriadiť s cieľom 
zabezpečiť spravodlivý a transparentný 
proces; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1531
Jens Geier, Joachim Schuster

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) vymedziť spojitosť medzi 
posúdením, ktoré má vykonať Komisia na 
základe kritérií posudzovania, a určením 
finančného príspevku, ktorý sa má stanoviť 
v rozhodnutí Komisie vo vzťahu 
k vybraným plánom podpory obnovy 
a odolnosti.

c) vymedziť spojitosť medzi 
posúdením, ktoré má vykonať Komisia na 
základe kritérií posudzovania, a určením 
finančného príspevku, ktorý sa má stanoviť 
v rozhodnutí vo vzťahu k vybraným 
plánom podpory obnovy a odolnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmernenia sú nástrojom, ktorý má 
Komisii uľahčiť posudzovanie návrhov 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
predložených členskými štátmi 
a zabezpečiť, aby plány podpory obnovy 
a odolnosti podporovali reformy a verejné 
investície, ktoré sú relevantné a prinášajú 
vysokú pridanú hodnotu pri zaistení 
rovnakého zaobchádzania s členskými 
štátmi.

Usmernenia sú nástrojom, ktorý má 
Komisii uľahčiť posudzovanie návrhov 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
predložených členskými štátmi 
a zabezpečiť, aby plány podpory obnovy 
a odolnosti podporovali reformy a verejné 
investície, ktoré sú relevantné, dodržiavala 
sa v nich zásada doplnkovosti Únie a aby 
v rámci nich financovala a vytvárala 
skutočná európska pridaná hodnota pri 
zaistení rovnakého zaobchádzania 
s členskými štátmi.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1533
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Usmernenia sú nástrojom, ktorý má 
Komisii uľahčiť posudzovanie návrhov 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
predložených členskými štátmi 
a zabezpečiť, aby plány podpory obnovy 
a odolnosti podporovali reformy a verejné 
investície, ktoré sú relevantné a prinášajú 
vysokú pridanú hodnotu pri zaistení 
rovnakého zaobchádzania s členskými 
štátmi.

Usmernenia sú nástrojom, ktorý má 
Komisii uľahčiť posudzovanie návrhov 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
predložených členskými štátmi 
a zabezpečiť, aby plány podpory obnovy 
a odolnosti podporovali reformy 
udržateľnej transformácie a verejné 
investície, ktoré sú relevantné a prinášajú 
vysokú pridanú hodnotu pri zaistení 
rovnakého zaobchádzania s členskými 
štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1534
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V súlade s článkom 16 ods. 2a 
Komisia posúdi, či plán podpory obnovy a 
odolnosti spĺňa tieto horizontálne 
požiadavky:
a) či sú investičné projekty súčasťou 
strategických investičných plánov tretích 
krajín, ktoré patria do rozsahu faktorov, 
ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť 
alebo verejný poriadok, ktoré majú 
členské štáty a Komisia zohľadniť podľa 
článku 4 nariadenia 2019/452. To si 
najmä vyžaduje, aby investičné projekty 
neboli prepojené alebo boli súčasťou 
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strategických investičných plánov tretích 
krajín a aby investičné projekty nepatrili 
do rozsahu faktorov uvedených v článku 4 
nariadenia 2019/452, ktoré môžu mať 
vplyv na bezpečnosť alebo verejný 
poriadok, ktoré majú členské štáty a 
Komisia zohľadniť. Na tento účel musia 
členské štáty poveriť štruktúru na 
dôveryhodnú kontrolu a kontrolu 
priamych zahraničných investícií podľa 
týchto zásad;
b) či sa plánom podpory obnovy a 
odolnosti nesubstituujú ani sa finančne 
nenahrádzajú vnútroštátne rozpočtové 
výdavky a či sa dodržiava zásada 
doplnkovosti financovania z prostriedkov 
Únie;
c) či plán podpory obnovy a odolnosti je v 
súlade so zásadami stratégie EÚ pre 
rodovú rovnosť na obdobie 2020 – 2025.
d) či sa očakáva, že plán podpory obnovy 
a odolnosti vytvorí európsku pridanú 
hodnotu, teda hodnotu vyplývajúcu zo 
zásahu Únie, dodatočnú k hodnote, ktorú 
by inak vytvorili samotné členské štáty, 
alebo či dotknutý členský štát bude mať 
významný prínos zo synergií s inými 
plánmi podpory obnovy a odolnosti;
e) či je plán podpory obnovy a odolnosti v 
súlade s horizontálnymi a minimálnymi 
požiadavkami v oblasti alokácie, ako sa 
stanovuje v článku 4a;
V dôsledku procesu posudzovania 
Komisia poskytne pozitívny alebo 
negatívny výsledok pre každý plán 
podpory obnovy a odolnosti predložený 
členskými štátmi v rámci každého z 
kritérií posudzovania uvedených v článku 
16 ods. 2a s cieľom posúdiť horizontálne 
požiadavky.
2. Ak plán podpory obnovy a odolnosti 
nespĺňa uvedené horizontálne požiadavky, 
plán sa nebude považovať za oprávnený 
na financovanie. Dotknutý členský štát 
môže požiadať o technickú podporu v 
rámci nástroja technickej podpory s 
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cieľom umožniť lepšiu prípravu návrhu v 
nasledujúcich cykloch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1535
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi význam a koherentnosť plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj ich 
prínos k zelenej a digitálnej transformácii, 
a na tento účel zohľadní nasledujúce 
kritériá:

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi význam a koherentnosť plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj ich 
prínos k zelenej a digitálnej transformácii a 
k transformácii v oblasti starostlivosti a k 
podpore rodovej rovnosti, a na tento účel 
zohľadní nasledujúce kritériá:

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi význam a koherentnosť plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj ich 
prínos k zelenej a digitálnej transformácii, 
a na tento účel zohľadní nasledujúce 
kritériá:

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi efektívnosť, účinnosť, 
relevantnosť a koherentnosť plánu 
podpory obnovy a odolnosti a na tento účel 
zohľadní nasledujúce prvky:

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi význam a koherentnosť plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj ich 
prínos k zelenej a digitálnej transformácii, 
a na tento účel zohľadní nasledujúce 
kritériá:

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi efektívnosť, účinnosť, 
relevantnosť a koherentnosť plánu 
podpory obnovy a odolnosti a na tento účel 
zohľadní nasledujúce prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1538
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi význam a koherentnosť plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj ich 
prínos k zelenej a digitálnej transformácii, 
a na tento účel zohľadní nasledujúce 
kritériá:

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi význam prioritných oblastí 
európskej politiky, efektívnosť, účinnosť 
a koherentnosť plánov podpory obnovy 
a odolnosti a na tento účel zohľadní 
nasledujúce kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1539
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) Význam pre priority európskej 
politiky:
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či je plán podpory obnovy a odolnosti v 
súlade s alokáciou do prioritných oblastí 
európskej politiky, ako sa uvádza v článku 
14 ods. 1a;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1540
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje k 
posilneniu udržateľného rastového 
potenciálu, tvorbe vysokokvalitných 
pracovných miest a či zvýši hospodársku, 
sociálnu a inštitucionálnu odolnosť 
dotknutého členského štátu, pričom sa 
posilní rodovo vyvážené vykonávanie 
politiky s cieľom zmierniť ekonomický a 
sociálny dosah krízy a prispeje sa k 
posilnenej hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti a konvergencii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1541
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-ab) či je plán v súlade so smerovaním 
k obmedzeniu zvýšenia globálnej teploty 
na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou, cieľmi Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia, a najmä či sa aspoň 
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40 % celkových odhadovaných nákladov 
na všetky plány podpory obnovy a 
odolnosti pridelí činnostiam, ktoré 
podstatne prispievajú k zmierneniu zmeny 
klímy alebo adaptácii podľa článkov 10 a 
11 nariadenia (EÚ) 2020/852, a aspoň 10 
% celkových odhadovaných nákladov 
všetkých plánov podpory obnovy a 
odolnosti sa vyčlení na činnosti, ktoré 
podstatne prispievajú k akýmkoľvek iným 
environmentálnym cieľom podľa 
uvedeného nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1542
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-ac) či odôvodnenie poskytnuté 
členskými štátmi na základe metodiky 
uvedenej v článku 14 ods. 1c) na 
preukázanie toho, že všetky reformy a 
investície plánované v pláne podpory 
obnovy a odolnosti sú v súlade so zásadou 
"výrazne nenarušiť“, a minimálnymi 
požiadavkami na ochranné opatrenia, či 
plán zabraňuje možným účinkom 
zablokovania uhlíka a nepodporuje 
hospodárske činnosti uvedené v článku 14 
ods. 1d) a či je odhad nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti vyčlenený na 
environmentálne ciele dôveryhodný a či 
spĺňa požiadavky článku 14 ods. 1c);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1543
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-ad) či plán rodovej rovnosti zahrnutý 
do plánu podpory obnovy a odolnosti 
účinne rieši vplyv rodových otázok 
vyplývajúcich z krízy a zabezpečuje 
rodovú rovnosť, najmä v oblasti 
zamestnanosti, rovnakej odmeny a 
prístupu k financovaniu;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1545
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či plán podpory obnovy a odolnosti vypúšťa sa
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podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1546
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra;

a) Účinnosť:

či plán podpory obnovy a odolnosti podľa 
očakávaní prispeje k účinnému riešeniu 
problémov identifikovaných v 
odporúčaniach pre danú krajinu na rok 
2020 určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra, ako aj to, či 
prispieva k plneniu záväzkov Únie a 
členských štátov podľa Parížskej dohody, 
k cieľom Európskej zelenej dohody, 
národných energetických a klimatických 
plánov a ich aktualizácií podľa 
nariadenia (EÚ) 2018/1999, plánov 
spravodlivej transformácie územia v 
rámci Fondu na spravodlivú 
transformáciu, Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane sprievodného 
sociálneho prehľadu, ako aj stratégie EÚ 
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pre rodovú rovnosť na obdobie rokov 
2020 – 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1547
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra;

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu súvisiacich s hospodárskym a 
sociálnym vplyvom pandémie a jej 
vplyvom na zamestnanosť  určených 
dotknutému členskému štátu alebo v iných 
relevantných dokumentoch oficiálne 
prijatých Komisiou v rámci európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1548
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra;

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných v rámci 
európskeho semestra alebo v iných 
relevantných dokumentoch oficiálne 
prijatých Komisiou v rámci európskeho 
semestra;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1549
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra;

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch v rámci európskeho 
semestra, ako napríklad národné 
programy reforiem;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) Účinnosť:

či bude mať plán podpory obnovy 
a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1552
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1553
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených;

b) či sa opatreniami v pláne podľa 
očakávaní podporí konkurencieschopná, 
otvorená a prístupná digitálna spoločnosť 
a hospodárstvo vrátane vysvetlenia toho, 
ako sa v rámci opatrení dodržiavajú 
zásady interoperability, energetickej 
efektívnosti a ochrany údajov a ako sa 
riešia výzvy spojené s transformáciou, 
vrátane digitálnych predsudkov, 
nerovnosti a nedostatočnej digitálnej 
dostupnosti a nízkej úrovne digitálnych 
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zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1554
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených;

b) či plán účinne prispieva k zelenej a 
digitálnej transformácii a k riešeniu výziev 
s nimi spojených v súlade s taxonómiou 
EÚ a so zásadou výrazne nenarušiť ako 
predpokladom akéhokoľvek financovania 
z mechanizmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1555
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených;

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii a k transformácii v oblasti 
starostlivosti alebo k riešeniu výziev s nimi 
spojených;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1556
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k podpore rodovej 
rovnosti a zásade uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti a k odstráneniu rodovej 
diskriminácie alebo k riešeniu výziev s 
nimi spojených, konkrétne opatrení na 
riešenie rozdielov v odmeňovaní žien a 
mužov, primeranej rodinnej dovolenky a 
pružných pracovných podmienok, 
poskytovania prístupnej a cenovo 
dostupnej starostlivosti o dieťa a 
dlhodobej starostlivosti a vyššej účasti žien 
na trhu práce, a to aj prostredníctvom 
zabezpečenia rovnakých príležitostí a 
kariérneho postupu;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či sa opatreniami, ktoré navrhli 
dotknuté členské štáty, podľa očakávaní 
zabezpečí účinné monitorovanie a 
realizácia plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaného 
harmonogramu, čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1558
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 



PE657.422v01-00 24/124 AM\1213691SK.docx

SK

Chastel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) či bude mať plán podpory obnovy 
a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1559
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) či bude mať plán podpory obnovy 
a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1560
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) či bude mať plán podpory obnovy 
a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv;

c) či je plán podpory obnovy a 
odolnosti spojený s reformami 
vykonanými alebo plánovanými v rámci 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem alebo Nástroja technickej 
podpory a očakáva sa, že bude mať trvalý 
vplyv na dotknutý členský štát;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1561
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) či je plán rodovej rovnosti 
zahrnutý do plánu podpory obnovy a 
odolnosti v súlade s cieľmi stanovenými v 
stratégii EÚ pre rodovú rovnosť a či 
účinne rieši vplyv krízy na rodovú 
rovnosť, najmä v oblasti zamestnanosti, 
rovnakej odmeny a prístupu k finančným 
prostriedkom, ako aj to, či obsahuje 
opatrenia na predchádzanie rodovo 
motivovanému násiliu a sexuálnemu 
obťažovaniu a na boj proti nim;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu s nimi 
spojených výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1563
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah 
krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1564
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní rieši najnovšie 
strategické zamerania, o ktorých rokoval 
Európsky parlament a Rada, pokiaľ ide o 
reformy a verejné investície ktorými sa 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorby pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
členského štátu, zabezpečí správne 
fungovanie jednotného trhu, zmierni 
ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1565
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu udržateľného rastového 
potenciálu, tvorby vysokokvalitných 
pracovných miest a k zvýšeniu 
ekonomickej, sociálnej a inštitucionálnej 
odolnosti dotknutého členského štátu, 
pričom sa posilní rodovo vyvážené 
vykonávanie politiky s cieľom zmierniť 
ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilnenej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a 
konvergencii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1566
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah krízy 
v regiónoch a na územiach s najvyššou 
mierou nezamestnanosti v členských 
štátoch a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1567
Sirpa Pietikäinen
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v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest, rodovej rovnosti 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
členského štátu, zmierni ekonomický 
a sociálny dosah krízy a prispeje 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1568
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) či sa správne vykonalo 
posudzovanie klímy a biodiverzity za 
každé opatrenie v pláne podpory obnovy a 
odolnosti a či žiadne opatrenie v pláne 
podpory obnovy a odolnosti členského 
štátu nepoškodzuje ktorýkoľvek z 
environmentálnych cieľov uvedených v 
nariadení (EÚ) 2020/852 v súlade s 
článkom 17 uvedeného nariadenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1569
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) či plán obsahuje opatrenia, 
ktorými sa účinne riešia nedostatky, 
pokiaľ ide o hodnoty zakotvené v článku 2 
ZEÚ;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) či je odôvodnenie výšky 
odhadovaných celkových nákladov na 
plán podpory obnovy a odolnosti 
predložené členským štátom primerané 
a realistické a či zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1571
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) či je odôvodnenie výšky 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti predložené 
členským štátom primerané a realistické 
a či zodpovedá očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť;

e) Účinnosť:

či je odôvodnenie výšky odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti predložené členským 
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štátom primerané a realistické a či 
zodpovedá očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1572
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) či je odôvodnenie výšky 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti predložené 
členským štátom primerané a realistické 
a či zodpovedá očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť;

e) Účinnosť:

či je odôvodnenie výšky odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti predložené členským 
štátom primerané a realistické a či 
zodpovedá očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1573
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) či je odhad nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti pridelených 
na environmentálne ciele dôveryhodný a 
či spĺňa požiadavky článku 14 ods. 1b;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1574
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) či plán podpory obnovy a odolnosti 
poskytuje dostatočné záruky, že je v súlade 
s pravidlami nariadenia o rozpočtových 
pravidlách o konflikte záujmov vo vzťahu 
k plneniu rozpočtu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1575
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno e c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ec) či opatrenia, ktoré navrhol 
dotknutý členský štát, podľa očakávaní 
zabezpečia účinnú a efektívnu realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaného harmonogramu, 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1576
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) či plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1577
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) či plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1578
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) či plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti;

f) Súdržnosť:

či plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa 
opatrenia na implementáciu reforiem 
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a verejných investičných projektov, ktoré 
predstavujú koherentné činnosti;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) Dôležitosť:

či plán podpory obnovy a odolnosti podľa 
očakávaní prispeje k účinnému riešeniu 
výziev identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre danú krajinu 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) či opatrenia, ktoré navrhol 
dotknutý členský štát, podľa očakávaní 
zabezpečia účinnú realizáciu plánu 
podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaného harmonogramu, 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1581
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) či opatrenia, ktoré navrhol 
dotknutý členský štát, podľa očakávaní 
zabezpečia účinnú realizáciu plánu 
podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaného harmonogramu, 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1582
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) či opatrenia, ktoré navrhol 
dotknutý členský štát, podľa očakávaní 
zabezpečia účinnú realizáciu plánu 
podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaného harmonogramu, 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

g) či konzultácie vedené na účely 
prípravy plánu podpory obnovy a 
odolnosti a plánované dialógy vrátane 
príslušných čiastkových cieľov a 
cieľových hodnôt v súvislosti s realizáciou 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
zabezpečujú, aby miestne orgány, sociálni 
partneri, organizácie občianskej 
spoločnosti a iné príslušné zainteresované 
strany dostali účinné príležitosti zúčastniť 
sa na príprave a čerpať výhody z 
realizácie plánu podpory obnovy a 
odolnosti ako sa stanovuje v článku 15;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1583
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý 
členský štát, podľa očakávaní zabezpečia 
účinnú realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaného 
harmonogramu, čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

g) či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý 
členský štát, podľa očakávaní zabezpečia 
účinnú realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaného 
harmonogramu, časovo ohraničených a 
vedecky podložených čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a harmonizovaných 
ukazovateľov udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1584
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) či konzultácie vedené na účely 
prípravy plánu podpory obnovy a 
odolnosti a plánované dialógy vrátane 
príslušných čiastkových cieľov a 
cieľových hodnôt v súvislosti s realizáciou 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
zabezpečujú, aby miestne a regionálne 
orgány, sociálni partneri, organizácie 
občianskej spoločnosti a iné príslušné 
zainteresované strany dostali účinné 
príležitosti zúčastniť sa na príprave a 
vykonávaní plánu podpory obnovy a 
odolnosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1585
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) či povinnosť zapojenia 
zainteresovaných strán do procesu 
prípravy plánov podpory obnovy a 
odolnosti podľa článku 15 ods. 5 tohto 
nariadenia bola v plnej miere splnená v 
súlade so zásadou partnerstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) či plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k rozvoju kľúčovej 
infraštruktúry, najmä v členských štátoch, 
v ktorých je HDP na obyvateľa pod 
priemerom EÚ a úroveň verejného dlhu 
udržateľná.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) Súdržnosť:

či plán podpory obnovy a odolnosti 
obsahuje opatrenia na implementáciu 
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reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) či reformné záväzky predstavujú 
komplexný balík reforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1589
Eider Gardiazabal Rubial, Dragoș Pîslaru, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účinnosť:

a) či bude mať plán podpory obnovy 
a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv;
b) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje k 
rozsahu pôsobnosti a cieľom stanoveným 
v článkoch 3 a 4;
c) či je odôvodnenie výšky odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti predložené členským 
štátom primerané a realistické a či 
zodpovedá očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť;
d) či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý 
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členský štát, podľa očakávaní zabezpečia 
účinnú realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaného 
harmonogramu, čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Účinnosť:

a) či je odôvodnenie výšky odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti predložené členským 
štátom primerané a realistické a či 
zodpovedá očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dôležitosť:

a) či sa očakáva, že plán podpory obnovy 
a odolnosti vytvorí európsku pridanú 
hodnotu;
b) či je plán podpory obnovy a odolnosti v 
súlade s výzvami identifikovanými 
v najnovších odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
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štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra;
c) či je plán podpory obnovy a odolnosti 
kompatibilný so šiestimi piliermi 
stanovenými v článku 3;
d) či plán obnovy podpory a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje k 
vykonávaniu záväzkov Únie a jej 
členských štátov, najmä Parížskej dohody, 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja, uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti a Európskeho piliera sociálnych 
práv; 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súdržnosť:

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
obsahuje opatrenia na implementáciu 
reforiem a investičných projektov, ktoré 
predstavujú koherentné činnosti;
b) či aspoň 30 % sumy požadovanej na 
plán podpory obnovy a odolnosti prispelo 
k začleneniu opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity a cieľov environmentálnej 
udržateľnosti na základe metodiky 
poskytnutej Komisiou v súlade s článkom 
14 ods. 1;
c) či konzultácie vedené na účely prípravy 
plánu podpory obnovy a odolnosti a 
plánované dialógy vrátane príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v 
súvislosti s realizáciou plánu podpory 
obnovy a odolnosti zabezpečujú, aby 
miestne orgány, sociálni partneri, 
organizácie občianskej spoločnosti a iné 
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príslušné zainteresované strany dostali 
účinné príležitosti zúčastniť sa na 
príprave a realizácii plánu podpory 
obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1593
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe procesu posudzovania Komisia 
ohodnotí plány podpory obnovy 
a odolnosti predložené členskými štátmi 
podľa každého z kritérií posudzovania 
uvedených v článku 16 ods. 3, na účely 
vyhodnotenia významu a koherentnosti 
plánov a s cieľom stanoviť finančnú 
alokáciu v súlade s článkom 17 ods. 3.

Na základe procesu posudzovania Komisia 
ohodnotí plány podpory obnovy 
a odolnosti predložené členskými štátmi 
podľa každého z kritérií posudzovania 
uvedených v článku 16 ods. 3, na účely 
vyhodnotenia významu pre prioritné 
oblasti európskej politiky, účinnosť, 
efektívnosť  a koherentnosť plánov 
a s cieľom stanoviť finančnú alokáciu 
v súlade s článkom 17 ods. 3.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe procesu posudzovania Komisia 
ohodnotí plány podpory obnovy 
a odolnosti predložené členskými štátmi 
podľa každého z kritérií posudzovania 
uvedených v článku 16 ods. 3, na účely 
vyhodnotenia významu a koherentnosti 
plánov a s cieľom stanoviť finančnú 

Na základe procesu posudzovania Komisia 
ohodnotí plány podpory obnovy 
a odolnosti predložené členskými štátmi 
podľa každého z kritérií posudzovania 
uvedených v článku 16 ods. 3, na účely 
vyhodnotenia účinnosti, efektívnosti, 
významu a koherentnosti plánov a s cieľom 
stanoviť finančnú alokáciu v súlade 
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alokáciu v súlade s článkom 17 ods. 3. s článkom 17 ods. 3.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra.

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu
ako aj

— tieto výzvy sa považujú za 
významné z hľadiska posilnenia 
rastového potenciálu hospodárstva 
dotknutého členského štátu
ako aj

— po dokončení navrhovaných 
reforiem a investícií sa očakáva, že 
súvisiace výzvy budú vyriešené alebo 
uspokojivo zvládnuté,
a
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— plán podpory obnovy a odolnosti je 
komplexnou a primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.
Klasifikácia

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a je primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.
B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a je čiastočne primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.
C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a nie je primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 

vypúšťa sa
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riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra.
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah 

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu
ako aj

— tieto výzvy sa považujú za 
významné z hľadiska posilnenia 
rastového potenciálu hospodárstva 
dotknutého členského štátu
ako aj

— po dokončení navrhovaných 
reforiem a investícií sa očakáva, že 
súvisiace výzvy budú vyriešené alebo 
uspokojivo zvládnuté,
a

— plán podpory obnovy a odolnosti je 
komplexnou a primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.
Klasifikácia

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a je primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.
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B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a je čiastočne primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.
C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a nie je primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1597
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra.

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu súvisiacich s hospodárskym a 
sociálnym vplyvom pandémie a jej 
vplyvom na zamestnanosť určených 
dotknutému členskému štátu alebo v iných 
relevantných dokumentoch oficiálne 
prijatých Komisiou v rámci európskeho 
semestra.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1598
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra.

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v európskom semestri alebo v iných 
relevantných dokumentoch oficiálne 
prijatých Komisiou v rámci európskeho 
semestra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1599
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra.

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch v rámci európskeho 
semestra, ako napríklad národné 
programy reforiem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1600
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne podporí prioritné 
oblasti európskej politiky v súlade s 
alokáciou stanovenou v článku 14 ods. 1a, 
pričom sa zohľadnia odporúčania pre 
danú krajinu určené dotknutému 
členskému štátu na rok 2020

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1601
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) alebo 
v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu súvisiacich s hospodárskym a 
sociálnym vplyvom pandémie a jej 
vplyvom na zamestnanosť,  alebo v iných 
relevantných dokumentoch oficiálne 
prijatých Komisiou v rámci európskeho 
semestra a určených dotknutému 
členskému štátu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1602
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne podporí prioritné 
oblasti európskej politiky v súlade s 
alokáciou stanovenou v článku 14 ods. 1a, 
pričom sa zohľadnia odporúčania pre 
danú krajinu na rok 2020 určené 
dotknutým členským štátom

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1603
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) alebo 
v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu (vrátane fiškálnych a 
environmentálnych aspektov) alebo 
v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
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krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) alebo 
v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu

krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) alebo 
v iných relevantných dokumentoch v rámci 
európskeho semestra, ako napríklad 
národné programy reforiem

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1605
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných v rámci 
európskeho semestra, konkrétne 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1606
Irene Tinagli, Margarida Marques, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a určených 

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a určených 
dotknutému členskému štátu
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dotknutému členskému štátu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1607
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— tieto výzvy sa považujú za 
významné z hľadiska posilnenia rastového 
potenciálu hospodárstva dotknutého 
členského štátu

— tieto výzvy sa považujú za 
významné z hľadiska posilnenia rastového 
potenciálu hospodárstva dotknutého 
členského štátu s náležitým zohľadnením 
regionálnych a územných rozdielov v 
členských štátoch

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1608
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— tieto výzvy sa považujú za 
významné z hľadiska posilnenia rastového 
potenciálu hospodárstva dotknutého 
členského štátu

— tieto výzvy sa považujú za 
významné z hľadiska posilnenia 
udržateľného a rodovo vyváženého 
rastového potenciálu hospodárstva 
dotknutého členského štátu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1609
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v rámci európskeho 
semestra alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1610
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu väčšiny  
výziev identifikovaných v odporúčaniach 
pre danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
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identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch v rámci európskeho 
semestra, ako napríklad národné 
programy reforiem a je primeranou 
reakciou na hospodársku a sociálnu 
situáciu v dotknutom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1612
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a je primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
účinne potvrdzuje prioritné oblasti 
európskej politiky v súlade s alokáciou 
stanovenou v článku 14 ods.1a, pričom sa 
zohľadnia odporúčania pre danú krajinu 
na rok 2020  a je primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1613
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je čiastočne 

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v rámci európskeho 
semestra alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je čiastočne 
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primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je čiastočne 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k riešeniu viac ako polovičného 
počtu výziev identifikovaných 
v odporúčaniach pre danú krajinu alebo 
iných relevantných dokumentoch oficiálne 
prijatých Komisiou v rámci európskeho 
semestra a je čiastočne primeranou 
reakciou na hospodársku a sociálnu 
situáciu v dotknutom členskom štáte.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je čiastočne 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch v rámci európskeho 
semestra, ako napríklad národné 
programy reforiem a je čiastočne 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
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štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1616
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a je čiastočne primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
potvrdzuje prioritné oblasti európskej 
politiky v súlade s alokáciou stanovenou v 
článku 14 ods. 1a a čiastočne sa 
zohľadňujú odporúčania pre danú 
krajinu na rok 2020 a je čiastočne 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1617
Margarida Marques, Marc Angel, Pedro Marques

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a nie je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v rámci európskeho 
semestra alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a nie je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1618
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a nie je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

C – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k riešeniu len obmedzeného 
súboru výziev identifikovaných 
v odporúčaniach pre danú krajinu alebo 
iných relevantných dokumentoch oficiálne 
prijatých Komisiou v rámci európskeho 
semestra a nie je primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1619
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Eva Maydell, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a nie je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch v rámci európskeho 
semestra, ako napríklad národné 
programy reforiem  a nie je primeranou 
reakciou na hospodársku a sociálnu 
situáciu v dotknutom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1620
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a nie je primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

C – plán podpory obnovy a odolnosti 
nepotvrdzuje prioritné oblasti európskej 
politiky v súlade s alokáciou stanovenou v 
článku 14 ods. 1a a nezohľadňuje 
odporúčania pre danú krajinu na rok 
2020 a nie je primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1621
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1 a Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne súdržným 
spôsobom prispeje do šiestich pilierov 
uvedených v článku 3 a zachovajú sa v 
ňom minimálne príspevky pre každý 
pilier; 
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty: 
Rozsah  

- vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje do šiestich 
pilierov uvedených v článku 3: 
- najmenej 40 % do spravodlivej 
ekologickej transformácie; 
- najmenej 20 % do digitálnej 
transformácie; 
- hospodárskej súdržnosti, produktivity a 
konkurencieschopnosti; 
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- aspoň 30 % do sociálnej a územnej 
súdržnosti; 
- inštitucionálnej odolnosti; a 

- najmenej 10 % na politiky pre ďalšie 
generácie. 
a 

— 

Hodnotenie 

A – bol dodržaný výrazný očakávaný vplyv 
na všetkých šesť pilierov určených v 
článku 3 a minimálne príspevky do 
každého piliera; 
B – bol dodržaný priemerný očakávaný 
vplyv na všetkých šesť pilierov určených v 
článku 3 a minimálne príspevky do 
každého piliera; 
C – nebol dodržaný žiadny významný 
očakávaný vplyv na jeden alebo viacero zo 
šiestich pilierov určených v článku 3 
alebo na jeden alebo viacero minimálnych 
príspevkov do každého piliera.
V priebehu hodnotenia by sa Komisia 
mala v čo najväčšej miere opierať o 
prehľady založené na viacerých 
ukazovateľoch na monitorovanie 
sociálneho a hospodárskeho rozmeru 
odolnosti a o prehľady týkajúce sa 
monitorovania ekologického a digitálneho 
rozmeru odolnosti, ako je uvedené v jej 
strategickej prognostickej správe z roku 
2020 s názvom Vytýčenie smeru k 
odolnejšej Európe.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii, resp. k riešeniu výziev 
s nimi spojených.

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k vytvoreniu systémov šetrných ku klíme 
a k životnému prostrediu, ako aj 
k ekologizácii hospodárskych alebo 
sociálnych odvetví v záujme celkového 
cieľa klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2050
alebo

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k digitálnej transformácii hospodárskych 
alebo sociálnych odvetví
alebo

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k riešeniu výziev vyplývajúcich zo zelenej 
a/alebo z digitálnej transformácie
a

— vykonanie plánovaných opatrení 
bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.
Klasifikácia

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii, resp. k riešeniu výziev 
s nimi spojených.

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k vytvoreniu systémov šetrných ku klíme 
a k životnému prostrediu, ako aj 
k ekologizácii hospodárskych alebo 
sociálnych odvetví v záujme celkového 
cieľa klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2050
alebo

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k digitálnej transformácii hospodárskych 
alebo sociálnych odvetví
alebo

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k riešeniu výziev vyplývajúcich zo zelenej 
a/alebo z digitálnej transformácie
a

— vykonanie plánovaných opatrení 
bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.
Klasifikácia

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1624
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii, resp. k riešeniu výziev 
s nimi spojených.

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k environmentálnym a 
klimatickým cieľom Únie a k zelenej 
transformácii, resp. k riešeniu výziev s ňou 
spojených.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1625
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii, resp. k riešeniu výziev 
s nimi spojených.

2.2 V pláne sú predložené opatrenia s 
cieľom účinne prispieť k zelenej 
a digitálnej transformácii, resp. k riešeniu 
výziev s nimi spojených.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1626
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii, resp. k riešeniu výziev 
s nimi spojených.

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii a transformácii v oblasti 
starostlivosti , resp. k riešeniu výziev 
s nimi spojených.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1627
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k vytvoreniu systémov šetrných ku klíme 
a k životnému prostrediu, ako aj 
k ekologizácii hospodárskych alebo 
sociálnych odvetví v záujme celkového 
cieľa klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2050

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje k zelenej 
transformácii vytvorením systémov 
šetrných ku klíme a k životnému 
prostrediu, ako aj k ekologizácii 
hospodárskych alebo sociálnych odvetví 
v záujme dosiahnutia cieľov Únie v 
oblasti klímy a životného prostredia a 
cieľov stanovených v nariadení (EÚ) .../... 
[európsky právny predpis v oblasti klímy] 
alebo k cieľom Únie v oblasti životného 
prostredia stanoveným v najnovšom 
environmentálnom akčnom programe

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1628
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k vytvoreniu systémov šetrných ku klíme 
a k životnému prostrediu, ako aj 
k ekologizácii hospodárskych alebo 
sociálnych odvetví v záujme celkového 
cieľa klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje k 
vytvoreniu systémov šetrných ku klíme a k 
životnému prostrediu, ako aj k ekologizácii 
hospodárskych alebo sociálnych odvetví v 
záujme celkového cieľa klimaticky 
neutrálnej Európy do roku 2030 alebo 
najneskôr do roku 2050, najmä pokiaľ ide 
o ciele stanovené v nariadení 2018/1999 
(európsky právny predpis v oblasti klímy)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1629
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- alebo

vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje 
k transformácii smerom k odvetviu v 
oblasti opatrovateľských služieb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1630
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo vypúšťa sa
— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k digitálnej transformácii hospodárskych 
alebo sociálnych odvetví

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1631
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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alebo a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1632
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1633
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1634
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k riešeniu výziev vyplývajúcich zo zelenej 
a/alebo z digitálnej transformácie

— opatrenia obsiahnuté v pláne 
podpory obnovy a odolnosti nespôsobujú 
výrazné narušenie jedného alebo 
viacerých environmentálnych cieľov 
uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) 
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2020/852 podľa ustanovení článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852, ako aj činnosti 
vykonávané v súlade s „minimálnymi 
zárukami“ podľa článku 18 nariadenia 
(EÚ) 2020/852

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1635
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k riešeniu výziev vyplývajúcich zo zelenej 
a/alebo z digitálnej transformácie

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k riešeniu výziev vyplývajúcich zo zelenej 
transformácie, transformácie v oblasti 
starostlivosti a/alebo z digitálnej 
transformácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1636
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia posúdi, či opatrenia navrhnuté v 
pláne pravdepodobne dosiahnu cieľ 
stanovený v článku 4 a či je plán v súlade 
s článkom 3 o rozsahu pôsobnosti. Ak nie, 
Komisia plán zamietne.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1637
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2 a Opatrenia v pláne obnovy podpory 
a odolnosti podľa očakávaní účinne 
prispejú k vykonávaniu záväzkov Únie a 
jej členských štátov, najmä Parížskej 
dohody, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti a Európskeho 
piliera sociálnych práv; 
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah 

- vykonávanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje k 
plneniu záväzkov Únie a jej členských 
štátov, a to najmä: 
- Parížskej dohode; 

- dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; 
- uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti; 

- Európskemu pilieru sociálnych práv. 

Hodnotenie 

A – očakáva sa výrazný vplyv na účinné 
prispievanie k plneniu záväzkov Únie a jej 
členských štátov, a to najmä: Parížskej 
dohody, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti a Európskeho 
piliera sociálnych práv; 
B - očakáva sa priemerný vplyv na účinné 
prispievanie k plneniu záväzkov Únie a jej 
členských štátov, a to najmä: Parížskej 
dohody, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti a Európskeho 
piliera sociálnych práv; 
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C – neočakáva sa žiaden vplyv na účinné 
prispievanie k plneniu záväzkov Únie a jej 
členských štátov, a to najmä: Parížskej 
dohody, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti a Európskeho 
piliera sociálnych práv. V priebehu 
hodnotenia by sa Komisia mala v čo 
najväčšej miere opierať o prehľady 
založené na viacerých ukazovateľoch na 
monitorovanie sociálneho a 
hospodárskeho rozmeru odolnosti a o 
prehľady týkajúce sa monitorovania 
ekologického a digitálneho rozmeru 
odolnosti, ako je uvedené v jej strategickej 
prognostickej správe z roku 2020 s 
názvom Vytýčenie smeru k odolnejšej 
Európe.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1638
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2 a Plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k podpore rodovej 
rovnosti a zásade uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti a odstráneniu 
diskriminácie na základe pohlavia alebo k 
riešeniu výziev s nimi spojených;
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

- vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje k podpore 
rodovej rovnosti a zásade uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti
alebo
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- vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje k odstráneniu 
diskriminácie na základe pohlavia 
alebo

- vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje k riešeniu 
výziev vyplývajúcich z rodových rozdielov 
a/alebo diskriminácie na základe pohlavia
a

- vykonanie plánovaných opatrení bude 
mať podľa očakávaní trvalý vplyv.
Hodnotenie

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1639
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2 a Plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k otvoreniu digitálnej 
transformácie alebo k riešeniu výziev 
s ňou spojených.
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

- vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje k otvoreniu 
digitálnej transformácie hospodárskych 
alebo sociálnych odvetví
alebo

- vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje k riešeniu 
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výziev vyplývajúcich z digitálnej 
transformácie
a

- vykonanie plánovaných opatrení bude 
mať podľa očakávaní trvalý vplyv.
Hodnotenie

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3 Plán podpory obnovy a odolnosti 
bude mať podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv.

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní prinesie štrukturálnu 
zmenu vo verejnej správe alebo 
v príslušných inštitúciách
alebo

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní prinesie štrukturálnu 
zmenu v príslušných politikách
a

— vykonanie plánovaných opatrení 
bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.
Hodnotenie

A – do značnej miery
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B – do strednej miery

C – do malej miery

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1641
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3 Plán podpory obnovy a odolnosti 
bude mať podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv.

2.3 Plán podpory obnovy a odolnosti je 
spojený s reformami vykonanými alebo 
plánovanými v rámci programu na 
podporu štrukturálnych reforiem alebo 
Nástroja technickej podpory a bude mať 
podľa očakávaní v dotknutom členskom 
štáte trvalý vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1642
Margarida Marques, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:

Komisia takisto na základe skúseností a 
odborných znalostí získaných 
prostredníctvom programu na podporu 
štrukturálnych reforiem a Nástroja 
technickej podpory  pri posudzovaní podľa 
tohto kritéria zohľadní tieto aspekty:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1643
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.3 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní prinesie štrukturálnu 
zmenu vo verejnej správe alebo 
v príslušných inštitúciách

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní štrukturálne zvýši 
odolnosť a pripravenosť na krízu vo 
verejnej správe alebo v príslušných 
verejných inštitúciách

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1644
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.3 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní prinesie štrukturálnu 
zmenu v príslušných politikách

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní štrukturálne zvýši 
hospodársku, sociálnu a inštitucionálnu 
odolnosť a pripravenosť dotknutého 
členského štátu na krízu

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3 a či aspoň 40 % sumy požadovanej 
na plán podpory obnovy a odolnosti 
prispelo k začleneniu opatrení v oblasti 
klímy a biodiverzity a cieľov 
environmentálnej udržateľnosti na 
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základe metodiky poskytnutej Komisiou v 
súlade s článkom 14 ods. 1; 
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty: 
Rozsah 

- či aspoň 40 % sumy požadovanej na 
plán podpory obnovy a odolnosti prispelo 
k začleneniu opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity a cieľov environmentálnej 
udržateľnosti na základe metodiky 
poskytnutej Komisiou v súlade s článkom 
14 ods. 1 
a 

- správne sa uplatnila metodika 
poskytnutá Komisiou v súlade s článkom 
14 ods. 1. 
Hodnotenie 

A – aspoň 40 % sumy požadovanej na 
plán podpory obnovy a odolnosti podľa 
očakávaní účinne prispelo k začleneniu 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
cieľov environmentálnej udržateľnosti a 
správne sa uplatnila metodika poskytnutá 
Komisiou v súlade s článkom 14 ods. 1. 
B – aspoň 40 % sumy požadovanej na 
plán podpory obnovy a odolnosti podľa 
očakávaní účinne prispelo k začleneniu 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
cieľov environmentálnej udržateľnosti, 
ale očakávania jedného alebo viacerých 
opatrení sú veľmi neisté a táto neistota 
môže spôsobiť dosiahnutie celkovej 
úrovne príspevku k začleneniu opatrení v 
oblasti klímy a biodiverzity a 
environmentálnej udržateľnosti pod 
úroveň 40 % požadovanej sumy a správne 
sa uplatnila metodika poskytnutá 
Komisiou v súlade s článkom 14 ods. 1. 
C – menej ako 40 % sumy požadovanej na 
plán podpory obnovy a odolnosti podľa 
očakávaní prispelo k začleneniu opatrení 
v oblasti klímy a biodiverzity a cieľov 
environmentálnej udržateľnosti alebo sa 
správne neuplatnila metodika poskytnutá 
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Komisiou v súlade s článkom 14 ods. 1. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1646
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3 a Plán rodovej rovnosti zahrnutý do 
plánu podpory obnovy a odolnosti účinne 
rieši vplyv krízy na rodovú rovnosť, 
najmä v oblasti zamestnanosti, rovnakého 
odmeňovania a prístupu k financovaniu, 
a zahŕňa opatrenia na predchádzanie 
rodovo motivovanému násiliu a 
sexuálnemu obťažovaniu a na boj proti 
nemu. 
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty: 
Rozsah 

- vykonávanie plánu rodovej rovnosti 
vypracovaného po konzultácii so ženskými 
organizáciami občianskej spoločnosti, 
ktoré sú zahrnuté do plánu podpory 
obnovy a odolnosti, podľa očakávaní 
výrazne prispeje k riešeniu vplyvu krízy na 
rodovú rovnosť 
a 

- vykonávanie plánu rodovej rovnosti, 
ktorý je súčasťou plánu podpory obnovy a 
odolnosti, podľa očakávaní výrazne 
prispeje k vytváraniu pracovných miest 
pre ženy 
a 

- vykonávanie plánu rodovej rovnosti, 
ktorý je súčasťou plánu podpory obnovy a 
odolnosti, podľa očakávaní zníži rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov 
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a 

- vykonávanie plánu rodovej rovnosti, 
ktorý je súčasťou plánu podpory obnovy a 
odolnosti, podľa očakávaní výrazne 
prispeje k uľahčeniu prístupu k úverom 
pre ženy vstupujúce na trh 
a 

- vykonávanie plánu rodovej rovnosti, 
ktorý je súčasťou plánu podpory obnovy a 
odolnosti, podľa očakávaní výrazne 
prispeje k predchádzaniu rodovo 
motivovanému násiliu a sexuálnemu 
obťažovaniu a k boju proti nemu. 
Hodnotenie 

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu vplyvu 
krízy na rodovú rovnosť. 
B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu vplyvu 
krízy na rodovú rovnosť. 
C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu vplyvu krízy na 
rodovú rovnosť. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.3 b či aspoň 30 % sumy požadovanej 
na plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k vykonávaniu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv na 
základe metodiky poskytnutej Komisiou a 
či žiadna z reforiem a investícií 
podporovaných z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti nie je v 
rozpore s vykonávaním Európskeho 
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piliera sociálnych práv; 
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty: 
Rozsah 

– aspoň 30 % sumy požadovanej na plán 
podpory obnovy a odolnosti prispieva k 
vykonávaniu zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv na základe metodiky 
poskytnutej Komisiou 
a 

– metodika poskytnutá Komisiou bola 
správne uplatnená v súlade s 
požiadavkami Komisie 
a 

- či žiadna z reforiem a investícií 
podporovaných z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti nie je v 
rozpore s vykonávaním Európskeho 
piliera sociálnych práv. 
Hodnotenie 

A – aspoň 30 % sumy požadovanej na 
plán podpory obnovy a odolnosti podľa 
očakávaní účinne prispeje k vykonávaniu 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv, 
metodika poskytnutá Komisiou sa správne 
uplatnila a žiadna z reforiem a investícií 
podporovaných Nástrojom na podporu 
obnovy a odolnosti nie je v rozpore s 
vykonávaním Európskeho piliera 
sociálnych práv. 
B – aspoň 30 % sumy požadovanej na 
plán podpory obnovy a odolnosti podľa 
očakávaní prispeje k vykonávaniu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
metodika poskytnutá Komisiou sa správne 
uplatnila a jedna alebo viaceré reformy a 
investície podporované z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti sú podľa 
očakávaní v menšom rozpore s 
vykonávaním Európskeho piliera 
sociálnych práv. 
C – menej ako 30 % sumy požadovanej na 
plán podpory obnovy a odolnosti prispeje 
k vykonávaniu zásad Európskeho piliera 
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sociálnych práv alebo metodika 
poskytnutá Komisiou nebola správne 
uplatnená, alebo jedna alebo viaceré 
reformy a investície podporované z 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti sú podľa očakávaní v rozpore s 
vykonávaním Európskeho piliera 
sociálnych práv. 

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy a prispeje 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti.

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, na stimuláciu tvorby 
pracovných miest a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom 
predchádza nepriaznivým vplyvom týchto 
opatrení na klímu a životné prostredie,
a

— plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na zníženie zraniteľnosti 
hospodárstva členského štátu voči 
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otrasom
alebo

— plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na posilnenie schopnosti 
hospodárskych a/alebo sociálnych 
štruktúr členského štátu prispôsobiť sa 
otrasom a odolať im
a

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.
Hodnotenie

A – očakáva sa výrazný vplyv na rastový 
potenciál, ekonomickú a sociálnu 
odolnosť a súdržnosť
B – očakáva sa priemerný vplyv na 
rastový potenciál, ekonomickú a sociálnu 
odolnosť a súdržnosť
C – očakáva sa nízky vplyv na rastový 
potenciál, ekonomickú a sociálnu 
odolnosť a súdržnosť

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1649
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje k 
posilneniu udržateľného rastového 
potenciálu, tvorbe vysokokvalitných 
pracovných miest a k zvýšeniu 
ekonomickej, environmentálnej, sociálnej 
a inštitucionálnej odolnosti dotknutého 
členského štátu a jeho pripravenosť na 
krízu, pričom sa posilní rodovo vyvážené 



PE657.422v01-00 76/124 AM\1213691SK.docx

SK

vykonávanie politík s cieľom zmierniť  
hospodársky a sociálny dosah krízy a 
prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1650
Piernicola Pedicini

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy v regiónoch a na územiach s 
najvyššou mierou nezamestnanosti v 
členských štátoch a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1651
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest, dlhodobej 
konkurencieschopnosti a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
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súdržnosti. strategickej autonómie Únie, 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 1652
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest, rodovej rovnosti 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1653
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, na stimuláciu tvorby 
pracovných miest a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom 
predchádza nepriaznivým vplyvom týchto 
opatrení na klímu a životné prostredie,

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho ekologického 
rastového potenciálu, na stimuláciu tvorby 
pracovných miest, na zabezpečenie 
udržateľnej transformácie a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom 
predchádza nepriaznivým vplyvom týchto 
opatrení na klímu a životné prostredie v 
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súlade so zásadou výrazne nenarušiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1654
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, na stimuláciu tvorby 
pracovných miest a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom 
predchádza nepriaznivým vplyvom týchto 
opatrení na klímu a životné prostredie,

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho udržateľného 
rastového potenciálu, na stimuláciu tvorby 
vysokokvalitných a rodovo vyvážených 
pracovných miest a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom 
predchádza nepriaznivým vplyvom týchto 
opatrení na klímu a životné prostredie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1655
Agnès Evren

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, na stimuláciu tvorby 
pracovných miest a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom 
predchádza nepriaznivým vplyvom týchto 
opatrení na klímu a životné prostredie,

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, najmä MSP, na stimuláciu 
tvorby pracovných miest a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom 
predchádza nepriaznivým vplyvom týchto 
opatrení na klímu a životné prostredie,

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 1656
Sirpa Pietikäinen
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, na stimuláciu tvorby 
pracovných miest a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom 
predchádza nepriaznivým vplyvom týchto 
opatrení na klímu a životné prostredie,

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, na stimuláciu tvorby 
pracovných miest a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom sa 
podporuje rodová rovnosť a zelená 
transformácia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1657
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na zníženie zraniteľnosti 
hospodárstva členského štátu voči otrasom

— plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na zníženie zraniteľnosti 
hospodárstva členského štátu voči otrasom 
vrátane tých, ktoré súvisia s 
nepriaznivými vplyvmi zmeny klímy alebo 
akýmikoľvek inými environmentálnymi 
nebezpečnosťami

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1658
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na zníženie zraniteľnosti 
hospodárstva členského štátu voči otrasom

— plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na zníženie zraniteľnosti 
hospodárstva členského štátu voči otrasom 
a zhoršovaniu životného prostredia

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1660
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a udržateľnej transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1661
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a 

- plán uľahčuje a podporuje 
decentralizované a zdola nahor 
navrhovanie a predkladanie projektov 
územnými subjektmi vrátane miest a obcí, 
a najmä to, či plán výslovne umožňuje 
mestám a obciam uchádzať sa o 
kombináciu grantov a úverov na 
zosúladenie ich existujúcich činností s 
cieľmi uvedenými v článku 4 tohto 
nariadenia. 
a 

- plán podpory obnovy a odolnosti 
obsahuje opatrenia, od ktorých sa 
očakáva, že povedú k zlepšeniam, pokiaľ 
ide o zásady Európskeho piliera 
sociálnych práv merané v sociálnom 
prehľade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1662
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A – očakáva sa výrazný vplyv na rastový 
potenciál, ekonomickú a sociálnu odolnosť 
a súdržnosť

A - očakáva sa výrazný vplyv na 
udržateľný  rastový potenciál, 
ekonomickú, sociálnu a inštitucionálnu 
odolnosť, na súdržnosť a na konvergenciu 
a povedie k zlepšeniu, pokiaľ ide o zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 1663
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B – očakáva sa priemerný vplyv na rastový 
potenciál, ekonomickú a sociálnu odolnosť 
a súdržnosť

B – očakáva sa priemerný vplyv na 
udržateľný  rastový potenciál, 
ekonomickú, sociálnu a inštitucionálnu 
odolnosť, na súdržnosť a na konvergenciu 
a povedie k zlepšeniu, pokiaľ ide o zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1664
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

C – očakáva sa nízky vplyv na rastový 
potenciál, ekonomickú a sociálnu odolnosť 
a súdržnosť

C – očakáva sa nízky vplyv na udržateľný  
rastový potenciál, ekonomickú, sociálnu a 
inštitucionálnu odolnosť, na súdržnosť a 
na konvergenciu a povedie k zlepšeniu, 
pokiaľ ide o zásady Európskeho piliera 
sociálnych práv

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 a žiadne opatrenie v pláne podpory 
obnovy a odolnosti členského štátu podľa 
očakávaní nepoškodí žiadne 
environmentálne ciele uvedené v 
nariadení (EÚ) 2020/852 v súlade s 
článkom 17 uvedeného nariadenia; 
Rozsah 

– usmernenia o posúdení klímy a 
biodiverzity boli správne vykonané za 
každé opatrenie v pláne podpory obnovy a 
odolnosti, 
a 

– žiadne opatrenia v pláne podpory 
obnovy a odolnosti členského štátu 
nespôsobujú škodu žiadnemu z 
environmentálnych cieľov uvedených v 
nariadení (EÚ) 2020/852 v súlade s 
článkom 17 toho istého nariadenia. 
Hodnotenie 

A – usmernenia o posúdení klímy a 
biodiverzity boli správne vykonané za 
každé opatrenie v pláne podpory obnovy a 
odolnosti a žiadne opatrenia v pláne 
podpory obnovy a odolnosti členského 
štátu podľa očakávaní nespôsobia výrazné 
narušenie ktoréhokoľvek z 
environmentálnych cieľov uvedených v 
nariadení (EÚ) 2020/852 v súlade s 
článkom 17 toho istého nariadenia 
B – usmernenia o posúdení klímy a 
biodiverzity boli správne vykonané za 
každé opatrenie v pláne podpory obnovy a 
odolnosti, ale jedno alebo viaceré 
opatrenia v pláne podpory obnovy a 
odolnosti členského štátu podľa 
očakávaní spôsobí menšie narušenie 
ktoréhokoľvek z environmentálnych 
cieľov uvedených v nariadení (EÚ) 
2020/852 v súlade s článkom 17 toho 
istého nariadenia a sprievodné opatrenia 
v plánoch podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní výrazne znížia vplyvy 
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C – usmernenia o posudzovaní klímy a 
biodiverzity neboli správne vykonané v 
prípade opatrení v pláne podpory obnovy 
a odolnosti alebo opatrenia v pláne 
podpory obnovy a odolnosti členského 
štátu podľa očakávaní spôsobia značné 
narušenie ktoréhokoľvek z 
environmentálnych cieľov uvedených v 
nariadení (EÚ) 2020/852 v súlade s 
článkom 17 toho istého nariadenia 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1666
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 a Plán rodovej rovnosti zahrnutý do 
plánu podpory obnovy a odolnosti bude 
podľa očakávaní účinne riešiť vplyv krízy 
na rodovú rovnosť, najmä v oblasti 
zamestnanosti, rovnakej odmeny a 
prístupu k financovaniu;
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

- vykonávanie plánu rodovej rovnosti 
vypracovaného po konzultácii so ženskými 
organizáciami občianskej spoločnosti, 
ktoré sú zahrnuté do plánu podpory 
obnovy a odolnosti, podľa očakávaní 
výrazne prispeje k riešeniu vplyvu krízy na 
rodovú rovnosť a 
– vykonávanie plánu rodovej rovnosti, 
ktorý je súčasťou plánu podpory obnovy a 
odolnosti, podľa očakávaní výrazne 
prispeje k vytváraniu pracovných miest 
pre ženy a
– vykonávanie plánu rodovej rovnosti, 
ktorý je súčasťou plánu podpory obnovy a 



AM\1213691SK.docx 85/124 PE657.422v01-00

SK

odolnosti, podľa očakávaní zníži rozdiely 
v odmeňovaní žien a mužov a 
- vykonávanie plánu rodovej rovnosti 
ktorý je súčasťou plánu podpory obnovy a 
odolnosti, podľa očakávaní výrazne 
prispeje k uľahčeniu prístupu žien 
podnikateliek k úverom. 
Hodnotenie

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu vplyvu 
krízy na rodovú rovnosť. 
B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu vplyvu 
krízy na rodovú rovnosť. 
C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu vplyvu krízy na 
rodovú rovnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1667
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 b Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje k 
posilneniu hodnôt zakotvených v článku 2 
ZEÚ;
Rozsah

Opatrenia stanovené v pláne budú podľa 
očakávaní účinne riešiť nedostatky, 
pokiaľ ide o hodnoty zakotvené v článku 2 
ZEÚ
a

opatrenia v pláne podľa očakávaní 
účinne a nediskriminačne podporia 
neziskové organizácie občianskej 
spoločnosti a neziskové organizácie, 
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nezávislé médiá a obce, regióny alebo iné 
orgány na nižšej ako celoštátnej úrovni v 
členskom štáte
Hodnotenie

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému posilneniu hodnôt 
zakotvených v článku 2 ZEÚ
B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva čiastočne k účinnému 
posilňovaniu hodnôt zakotvených v 
článku 2 ZEÚ
C -–plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k účinnému posilňovaniu 
hodnôt zakotvených v článku 2 ZEÚ

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.5 Odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť.

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

— členský štát poskytol dostatok 
informácií a dôkazov, že suma 
odhadovaných celkových nákladov na 
plán podpory obnovy a odolnosti je 
vhodná („primeraná“),
a

— členský štát poskytol dostatok 
informácií a dôkazov, že suma 
odhadovaných celkových nákladov na 
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plán podpory obnovy a odolnosti 
zodpovedá povahe a typu plánovaných 
reforiem a investícií (je „realistická“),
a

— členský štát poskytol dostatok 
informácií a dôkazov, že suma 
odhadovaných celkových nákladov na 
plán podpory obnovy a odolnosti, ktorá sa 
má financovať z nástroja, nie je pokrytá 
existujúcim ani plánovaným 
financovaním Únie,
a

— suma odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti zodpovedá očakávanému 
vplyvu plánovaných opatrení zahrnutých 
v pláne na hospodárstvo dotknutého 
členského štátu.
Hodnotenie

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1669
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.6. Plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti.

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah
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— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia, ktorých účinky sa 
vzájomne posilňujú.
Hodnotenie

A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1670
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.6 a) Reformné záväzky predstavujú 
komplexný balík reforiem

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1671
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.6 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.6 b) Komisia pri posudzovaní podľa 
tohto kritéria zohľadní nasledujúce 
aspekty:
Rozsah

- návrh reformných záväzkov je zameraný 
na riešenie súboru vzájomne súvisiacich 
problémov členského štátu (pokrytie)
a



AM\1213691SK.docx 89/124 PE657.422v01-00

SK

- návrh reformných záväzkov je zameraný 
na riešenie problémov, ktoré sú kľúčové 
pre fungovanie hospodárstva členského 
štátu (relevantnosť).
Hodnotenie

A – pokrytie a relevantnosť sú vysoké: 
reformné záväzky sú zamerané na riešenie 
viacerých problémov uvedených v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny,
B – pokrytie a relevantnosť sú stredne 
vysoké: reformné záväzky sú zamerané na 
riešenie viacerých problémov uvedených 
v príslušných dokumentoch európskeho 
semestra, ktoré oficiálne prijala Komisia,
C – pokrytie a relevantnosť sú malé: nič 
z vyššie uvedeného

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.7 Opatrenia, ktoré navrhli dotknuté 
členské štáty, podľa očakávaní zabezpečia 
účinnú realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane navrhovaných 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

vypúšťa sa

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah

— v rámci členského štátu existuje 
štruktúra, ktorá je poverená: i) 
realizáciou plánu podpory obnovy 
a odolnosti; ii) monitorovaním pokroku 
pri plnení čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt a iii) podávaním správ,
a
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— navrhnuté čiastkové ciele 
a cieľové hodnoty sú jasné a realistické, 
navrhované ukazovatele sú relevantné, 
prijateľné a spoľahlivé
a

— celkové opatrenia navrhnuté 
členskými štátmi, pokiaľ ide 
o organizáciu (vrátane ustanovení na 
zaistenie dostatočného počtu pridelených 
zamestnancov) vykonania reforiem 
a investícií, sú dôveryhodné.
Hodnotenie

A – primerané opatrenia na účinnú 
realizáciu
B – minimálne opatrenia na účinnú 
realizáciu
C – nedostatočné opatrenia na účinnú 
realizáciu

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.7 Opatrenia, ktoré navrhli dotknuté 
členské štáty, podľa očakávaní zabezpečia 
účinnú realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane navrhovaných 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

2.7 Opatrenia, ktoré navrhli dotknuté 
členské štáty, podľa očakávaní zabezpečia 
účinné sledovanie a realizáciu plánu 
podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1674
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.7 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— v rámci členského štátu existuje 
štruktúra, ktorá je poverená: i) realizáciou 
plánu podpory obnovy a odolnosti; ii) 
monitorovaním pokroku pri plnení 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a iii) podávaním správ,

— v rámci členského štátu existuje 
štruktúra, ktorá je poverená: i) realizáciou 
plánu podpory obnovy a odolnosti; ii) 
monitorovaním pokroku pri plnení časovo 
ohraničených a vedecky podložených 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt a 
iii) podávaním auditovaných správ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1675
Luis Garicano, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.7 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- a

- že táto štruktúra zabezpečuje aktívnu 
úlohu nezávislých fiškálnych inštitúcií, 
pričom zabezpečuje ich primerané 
financovanie a personálne obsadenie
a

- aby táto štruktúra obsahovala, pokiaľ 
ide o investičné projekty, nezávislú 
skupinu odborníkov s dostatočným 
financovaním poverenú hodnotením 
účinnosti, efektívnosti, vhodnosti a 
primeranosti príslušného plánu podpory 
obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1676
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.7 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— navrhnuté čiastkové ciele a cieľové 
hodnoty sú jasné a realistické, navrhované 
ukazovatele sú relevantné, prijateľné 
a spoľahlivé

— navrhnuté čiastkové ciele a cieľové 
hodnoty sú jasné a zodpovedajú 
opatreniam potrebným na udržateľnú 
transformáciu a ukazovatele sú založené 
na účtovaní prírodného kapitálu, analýze 
životného cyklu a nákladoch spojených s 
nečinnosťou

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.7 a Konzultácie vedené na účely 
prípravy plánu podpory obnovy a 
odolnosti a plánované dialógy vrátane 
príslušných čiastkových cieľov a zámerov 
v súvislosti s realizáciou plánu podpory 
obnovy a odolnosti zabezpečujú, aby 
miestne a regionálne orgány, sociálni 
partneri, organizácie občianskej 
spoločnosti a iné príslušné zainteresované 
strany dostali účinné príležitosti zúčastniť 
sa na príprave a realizácii plánu podpory 
obnovy a odolnosti. 
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty: 
Rozsah 

– konzultácie vedené na účely prípravy 
plánu podpory obnovy a odolnosti a 
plánované dialógy vrátane príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v 
súvislosti s realizáciou plánu podpory 
obnovy a odolnosti podľa očakávaní 
zabezpečujú, aby miestne a regionálne 
orgány, sociálni partneri, organizácie 
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občianskej spoločnosti a iné príslušné 
zainteresované strany dostali účinné 
príležitosti zúčastniť sa na príprave a 
realizácii plánu podpory obnovy a 
odolnosti 
a 

– konzultácie vedené na účely prípravy 
plánu podpory obnovy a odolnosti a 
plánované dialógy vrátane príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt v 
súvislosti s realizáciou plánu podpory 
obnovy a odolnosti podľa očakávaní 
zabezpečujú, aby miestne a regionálne 
orgány, sociálni partneri, organizácie 
občianskej spoločnosti a iné príslušné 
zainteresované strany dostali účinné 
príležitosti zúčastniť sa na realizácii 
plánu podpory obnovy a odolnosti; 
Hodnotenie 

A – do značnej miery na prípravu aj 
vykonávanie 
B – do strednej miery na prípravu aj 
vykonávanie 
C - do malej miery na prípravu alebo 
vykonávanie 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1678
Csaba Molnár, Eero Heinäluoma

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.7 a Plán podpory obnovy a odolnosti 
bol vypracovaný s náležitým zapojením 
zainteresovaných strán vrátane obcí, 
miestnych a mestských orgánov, 
regionálnych vlád, mimovládnych 
organizácií a organizácií občianskej 
spoločnosti, ako aj odborových zväzov a 
zástupcov odvetvia hospodárstva v súlade 
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so zásadou partnerstva.
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
- členský štát začal dialóg so 
zainteresovanými stranami v procese 
prípravy plánov podpory obnovy a 
odolnosti, boli vytvorené organizované 
kanály na zhromažďovanie a analýzu 
stanovísk zainteresovaných strán, 
uskutočnili sa náležité fóra s účasťou 
zainteresovaných strán na výmene 
názorov o plánoch podpory obnovy a 
odolnosti
- členský štát preskúmal, zhodnotil a vzal 
do úvahy návrhy zainteresovaných strán a 
zamietnutie
Rozsah

Hodnotenie A – do značnej miery

B – do strednej miery

C – do malej miery

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tabuľka 1
Kritériá Rozsah Hodnotenie

A – do značnej miery

B – do strednej miery

Účinnosť Plán podpory obnovy 
a odolnosti bude mať 
podľa očakávaní 
v dotknutom členskom 
štáte trvalý vplyv. C – do malej miery
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Plán podpory obnovy 
a odolnosti podľa 
očakávaní účinne 
prispeje k rozsahu a 
cieľom stanoveným v 
článkoch 3 a 4;
Odôvodnenie výšky 
odhadovaných celkových 
nákladov na plán 
podpory obnovy 
a odolnosti predložené 
členským štátom je 
primerané a realistické 
a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo 
a zamestnanosť.

A – primerané opatrenia 
na účinnú realizáciu

B – minimálne opatrenia 
na účinnú realizáciu

Opatrenia, ktoré navrhol 
dotknutý členský štát, 
podľa očakávaní 
zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory 
obnovy a odolnosti 
vrátane predpokladaného 
harmonogramu, 
čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt 
a súvisiacich 
ukazovateľov.

C – nedostatočné 
opatrenia na účinnú 
realizáciu

A – do značnej miery

B – do strednej miery

Účinok Odôvodnenie výšky 
odhadovaných celkových 
nákladov na plán 
podpory obnovy 
a odolnosti predložené 
členským štátom je 
primerané a realistické 
a primerané 
očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo 
a zamestnanosť;

C – do malej miery

A – do značnej miery

B – do strednej miery

Relevantnosť Plán podpory obnovy a 
odolnosti podľa 
očakávaní vytvorí 
európsku pridanú 
hodnotu

C – do malej miery
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Plán podpory obnovy 
a odolnosti je v súlade s 
výzvami identifikovanými 
v najnovších 
odporúčaniach pre danú 
krajinu určených 
dotknutému členskému 
štátu alebo v iných 
relevantných 
dokumentoch oficiálne 
prijatých Komisiou 
v rámci európskeho 
semestra;
Plán podpory obnovy 
a odolnosti je 
kompatibilný so šiestimi 
piliermi stanovenými v 
článku 3;
Plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k 
vykonávaniu záväzkov 
Únie a jej členských 
štátov, najmä Parížskej 
dohody, cieľov OSN v 
oblasti udržateľného 
rozvoja, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti 
a Európskeho piliera 
sociálnych práv;

A – do značnej miery

B – do strednej miery

Koherentnosť Plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa 
opatrenia na 
implementáciu reforiem 
a investičných projektov, 
ktoré predstavujú 
koherentné činnosti.

C – do malej miery

Aspoň 30 % sumy 
požadovanej na plán 
podpory obnovy a 
odolnosti prispelo k 
začleneniu opatrení v 
oblasti klímy a 
biodiverzity a cieľov 
environmentálnej 
udržateľnosti na základe 
metodiky poskytnutej 
Komisiou v súlade s 
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článkom 14 ods. 1;

Konzultácie vedené na 
účely prípravy plánu 
podpory obnovy a 
odolnosti a plánované 
dialógy vrátane 
príslušných čiastkových 
cieľov a cieľových 
hodnôt v súvislosti s 
realizáciou plánu 
podpory obnovy a 
odolnosti zabezpečujú, 
aby miestne orgány, 
sociálni partneri, 
organizácie občianskej 
spoločnosti a iné 
príslušné zainteresované 
strany dostali účinné 
príležitosti zúčastniť sa 
na príprave a realizácii 
plánu podpory obnovy a 
odolnosti;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe procesu posudzovania 
a s ohľadom na hodnotenia:

Na základe procesu posudzovania podľa 
článku 16 ods. 3 a s ohľadom na 
hodnotenia: 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1681
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1– pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak celkové hodnotenie na základe kritérií 
2.1 až 2.7 zahŕňa:

Ak celkové hodnotenie na základe 
stanovených v tabuľke 1 zahŕňa:

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1– pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— hodnotenie A pri kritériách 2.1 
a 2.2

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1– pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— hodnotenie A pri kritériách 2.1 
a 2.2

— hodnotenie A pri kritériách 2.1 
(Plán podpory obnovy a odolnosti podľa 
očakávaní účinne prispeje k šiestim 
pilierom uvedeným v článku 3) a 2.2 
(Opatrenia v pláne podpory obnovy a 
odolnosti podľa očakávaní účinne 
prispejú k plneniu záväzkov Únie a jej 
členských štátov, najmä Parížskej dohody, 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja, uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti a Európskeho piliera sociálnych 
práv);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 1684
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1– pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— hodnotenie A pri kritériách 2.1 
a 2.2

— štyri hodnotenia A pri kritériách 2.1, 
2.2, 2.2a a 2.3;

a pre kritériá 2.4., 2.4a, 2.4b:

– aspoň jedno hodnotenie A a žiadne 
hodnotenie C
a pre kritériá 2.5, 2.6, 2.7:

– väčšina hodnotení A než B a žiadne 
hodnotenie C.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1– pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— hodnotenie A pri kritériách 2.1 
a 2.2

— všetky hodnotenia A,

alebo

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a pri ostatných kritériách: vypúšťa sa
— všetky hodnotenia A

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a pri ostatných kritériách: vypúšťa sa
— všetky hodnotenia A

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1688
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a pri ostatných kritériách: vypúšťa sa
— všetky hodnotenia A

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1689
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1 a (nová)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- viac hodnotení A než B a žiadne C

alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1690
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo vypúšťa sa
— viac hodnotení A než B a žiadne C.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo vypúšťa sa
— viac hodnotení A než B a žiadne C.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1692
Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Olivier 
Chastel
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1 – pododsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— viac hodnotení A než B a žiadne C. vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1 – pododsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— viac hodnotení A než B a žiadne C — viac hodnotení B než A a žiadne C

alebo

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 1 – pododsek 3 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– všetky hodnotenia B.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1695
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak celkové hodnotenie na základe kritérií Ak celkové hodnotenie na základe 
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2.1 až 2.7 zahŕňa: stanovených v tabuľke 1 zahŕňa:

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— hodnotenie iné než A pri kritériách 
2.1 a 2.2

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1697
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— hodnotenie iné než A pri kritériách 
2.1a  2.2

— hodnotenie iné než A pri kritériách 
2.1, 2.2, 2.2a a 2.3

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1698
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— hodnotenie iné než A pri kritériách 
2.1 a 2.2

— aspoň jedno hodnotenie C.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a pri ostatných kritériách: vypúšťa sa
— viac hodnotení B než A

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a pri ostatných kritériách: vypúšťa sa
— viac hodnotení B než A

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1701
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a pri ostatných kritériách: a pri kritériách 2.4, 2.4a, 2.4b: 

- žiadne hodnotenie A a aspoň jedno 
hodnotenie C 
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a

pri kritériách 2.5, 2.6, 2.7: 

– väčšina hodnotení B než A

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1702
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— viac hodnotení B než A vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— viac hodnotení B než A vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1704
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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alebo vypúšťa sa
— aspoň jedno hodnotenie C.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo vypúšťa sa
— aspoň jedno hodnotenie C.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 3 – pododsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo vypúšťa sa
— aspoň jedno hodnotenie C.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1707
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ukazovatele sa používajú na základe Ukazovatele vychádzajú z 
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dostupných údajov a informácií vrátane 
kvantitatívnych a/alebo kvalitatívnych 
údajov.

harmonizovaných ukazovateľov 
udržateľnosti a používajú sa v súlade s 
porovnateľnými údajmi založenými na 
účtovaní prírodného kapitálu, analýze 
životného cyklu a nákladoch spojených s 
nečinnosťou vrátane kvantitatívnych 
a/alebo kvalitatívnych údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1708
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet plánov podpory obnovy 
a odolnosti schválených vo vykonávacom 
akte Komisie;

a) počet plánov podpory obnovy, 
odolnosti a transformácie schválených vo 
vykonávacom akte Komisie;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet plánov podpory obnovy 
a odolnosti schválených vo vykonávacom 
akte Komisie;

a) počet schválených plánov podpory 
obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1710
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Eugen Jurzyca

Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) počet plánov podpory obnovy 
a odolnosti schválených vo vykonávacom 
akte Komisie;

a) počet plánov podpory obnovy 
a odolnosti schválených vo vykonávacom 
rozhodnutí Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1711
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) pokrok smerom k cieľom 
taxonómie EÚ založených na časovo 
ohraničených a vedecky podložených 
ukazovateľoch udržateľnosti a overovanie 
dodržiavania zásady „výrazne nenarušiť“ 
pri všetkých činnostiach financovaných z 
nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1712
Markus Ferber, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Príloha III – bod 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) stupeň dokončenia plánov podpory 
obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1713
Sirpa Pietikäinen
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Návrh nariadenia
Príloha III – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie ex post uvedené v článku 25 
vykonáva Komisia aj s cieľom zistiť 
prepojenia medzi celkovou finančnou 
podporou (v náležitých prípadoch vrátane 
úverovej podpory) z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti a vykonaním 
relevantných opatrení v dotknutom 
členskom štáte s cieľom posilniť obnovu, 
odolnosť, udržateľný rast, zamestnanosť 
a súdržnosť.

Hodnotenie ex post uvedené v článku 25 
vykonáva Komisia aj s cieľom zistiť 
prepojenia medzi celkovou finančnou 
podporou (v náležitých prípadoch vrátane 
úverovej podpory) z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti a vykonaním 
relevantných opatrení v dotknutom 
členskom štáte s cieľom posilniť obnovu, 
odolnosť, udržateľný rast, zamestnanosť 
a súdržnosť. V prípade porušenia záväzkov 
alebo nedostatočného pokroku smerom k 
transformačným reformám by sa finančné 
prostriedky mali vymáhať od príslušného 
členského štátu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha III a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA IIIa

Usmernenia týkajúce sa reformných a 
investičných opatrení patriacich do oblastí 
európskej politiky uvedených v článku 3 
tohto nariadenia.
Plány podpory obnovy a odolnosti 
členských štátov budú musieť účinne 
riešiť európske prioritné oblasti 
vymedzené v článku 3 tohto nariadenia, 
konkrétne:
– ekologickú transformáciu v súvislosti so 
zelenou dohodou;
– digitálnu transformáciu v súvislosti s 
digitálnou agendou;
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– hospodársku súdržnosť, produktivitu a 
konkurencieschopnosť v súvislosti s 
priemyselnými stratégiami a stratégiami v 
oblasti MSP;
– sociálnu súdržnosť v súvislosti s cieľmi 
Európskeho piliera sociálnych práv;
– inštitucionálnu odolnosť vzhľadom na 
posilnenie schopnosti reagovať na krízu;
– politiky Nástroja obnovy v súvislosti s 
európskym programom v oblasti 
zručností, zárukou pre mladých ľudí a 
zárukou pre deti.
Pri príprave svojich plánov podpory 
obnovy a odolnosti môžu členské štáty 
použiť túto prílohu ako usmernenie pre 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
každý z uvedených šiestich pilierov. 
Nasledujúci zoznam je otvorený a je 
predmetom ďalšieho rozšírenia.
1. Zelená transformácia

Vzhľadom na ciele zelenej dohody, najmä 
pri dosahovaní aktualizovaných cieľov 
Únie v oblasti klímy do roku 2030 a cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050, 
nástroj podporuje len plány, ktoré budú 
dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“.
V prípade regiónov, ktoré sú vo veľkej 
miere závislé od ťažby a spaľovania 
uhlia, hnedého uhlia, roponosnej bridlice 
alebo rašeliny, môže Komisia schváliť 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
zahŕňajú investície do činností súvisiacich 
so zemným plynom, za predpokladu, že 
takéto činnosti spĺňajú tieto kumulatívne 
podmienky:
a) používajú sa ako premosťujúca 
technológia nahrádzajúca čierne a hnedé 
uhlie, rašelinu alebo roponosnú bridlicu;
b) sú v medziach udržateľnej dostupnosti 
alebo sú zlučiteľné s využívaním čistého 
vodíka, bioplynu a biometánu;
c) prispievajú k plneniu 
environmentálnych cieľov Únie v oblasti 
zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na 
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ňu, a to urýchlením úplného postupného 
ukončenia využívania čierneho a hnedého 
uhlia, rašeliny alebo roponosnej bridlice;
d) prinášajú výrazné zníženie emisií 
skleníkových plynov a znečistenia 
ovzdušia a zvyšujú energetickú účinnosť;
e) prispievajú k riešeniu energetickej 
chudoby;
f) nebránia rozvoju obnoviteľných zdrojov 
energie na príslušných územiach a sú 
v súlade a v súčinnosti s následným 
využívaním obnoviteľných zdrojov 
energie.
Príklady opatrení, ktoré by mali pozitívny 
vplyv, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľa 
uhlíkovej neutrality:
– podpora čistej energie, zvyšovanie 
kapacity, podpora inteligentného 
energetického systému;
– investície do regiónov, ktoré sú vo 
veľkej miere závislé od ťažby a 
spaľovania uhlia, hnedého uhlia, 
roponosnej bridlice alebo rašeliny, s 
cieľom zabezpečiť spravodlivý prechod na 
uhlíkovú neutralitu;
– podpora energetickej účinnosti 
prostredníctvom projektov obnovy budov 
zameraných na úspory energie a 
integráciu budov do prepojenej energie;
– riešenie energetickej chudoby;

– udržateľný rozvoj vidieckych a 
cezhraničných oblastí;
– podpora projektov výroby a skladovania 
energie z obnoviteľných zdrojov;
– podpora dopravy s nízkymi emisiami, 
najmä železničnej, metra a cyklistiky;
– posilnenie záchytu uhlíka;

– jednotné právne predpisy na podporu 
prijatia nových technológií;
– investície do vodíka;

– prepojenia energetickej infraštruktúry;
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– transeurópske dopravné koridory;

– stavebné zariadenia na výrobu 
solárnych panelov a elektrických vozidiel.
Príklady opatrení, ktoré by podporili 
prechod na obehové hospodárstvo:
– podpora nových modelov služieb a 
hospodárstva spoločného využívania 
zdrojov;
– oprava a opätovná výroba výrobkov;

– zlepšenie odpadového hospodárstva a 
podpora obehového hospodárstva;
– rozšírenie chemickej recyklácie;

– podpora efektívneho hospodárenia s 
materiálom;
– zachytávanie a využívanie oxidu 
uhličitého (CCU).
Príklady opatrení, ktoré by mali pozitívny 
vplyv na biodiverzitu:
– rozvoj infraštruktúry oblastí ochrany 
prírody s cieľom podporiť rekreačné 
využívanie a cestovný ruch;
– zhodnotenie a obnova biotopov vrátane 
opatrení na zhodnocovanie vody;
– prírodné riešenia na využívanie 
prírodných zdrojov a vodného 
hospodárstva;
– ochrana a podpora biodiverzity a 
podpora udržateľného 
poľnohospodárstva, rybolovu a lesného 
hospodárstva;
– udržateľný rozvoj vidieckych a 
cezhraničných oblastí.
II. Digitálna transformácia

Vzhľadom na ciele digitálnej agendy 
mechanizmus podporuje plány, ktoré 
povedú k dokončeniu digitálneho 
jednotného trhu.
Príklady opatrení týkajúcich sa 
infraštruktúry prepojiteľnosti a údajov:
– pokrytie 5G vrátane rozsiahleho 
nasadenia koridorov 5G pozdĺž 



AM\1213691SK.docx 113/124 PE657.422v01-00

SK

dopravných trás;
– všadeprítomný prístup k ultrarýchlemu 
pripojeniu v mestských a vidieckych 
oblastiach a cenovo dostupný pre všetky 
domácnosti a podniky;
– vysokorýchlostné elektronické 
komunikačné siete;
– prepojenie všetkých sociálno-
ekonomických stimulov s gigabitovými 
sieťami.
Príklady opatrení týkajúcich sa 
digitálnych kapacít a zavádzania 
kľúčových technológií:
– dátové priestory;

– superpočítače;

– kybernetická bezpečnosť;

– umelá inteligencia;

– kvantové počítačové infraštruktúry;

– polovodiče, mikroprocesory, špičkové 
cloudové technológie, vysokovýkonná 
výpočtová technika;
– internet vecí;

– technológie blockchainu a iných 
technológií distribuovanej databázy 
transakcií najmä v oblasti riešení 
elektronickej verejnej správy;
– robotika a robotika na báze umelej 
inteligencie najmä na rozvoj digitálnych 
vlád;
– fotonika, priemyselná biotechnológia.

Príklady opatrení pre investície súvisiace s 
digitálnymi technológiami do digitálneho 
vzdelávania a výskumu a vývoja:
– výskum a vývoj v oblasti IKT 
financovaný z verejných zdrojov vo 
všetkých sektoroch;
– rozvoj digitálnej kapacity pre odolné a 
efektívne systémy vzdelávania a odbornej 
prípravy;
– posilnenie digitálnej kompetencie v 
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oblasti digitálnej transformácie a 
vybudovania dôveryhodného európskeho 
ekosystému digitálneho vzdelávania 
týkajúceho sa obsahu, nástrojov, služieb a 
platforiem.
Príklady opatrení týkajúcich sa 
modernizácie a zlepšenia kvality systému 
verejnej správy a pracovísk 
prostredníctvom digitálnych nástrojov:
– modernizácia verejnej správy pomocou 
kľúčových digitálnych predpokladov;
– mobilita občanov a podnikov 
prostredníctvom cezhraničnej 
interoperability,
– urýchlenie administratívnych postupov 
a uľahčenie digitálnej interakcie medzi 
správnymi orgánmi, občanmi a podnikmi;
– prístup k digitálnemu pracovnému 
vybaveniu a riešeniam a k vybaveniu a 
riešeniam práce na diaľku.
Príklady opatrení týkajúcich sa 
digitalizácie podnikov:
– používanie digitálnych nástrojov a 
technologických zariadení v 
priemyselných ekosystémoch vrátane 
poľnohospodárstva alebo cestovného 
ruchu;
– vykonávanie stratégie pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu, najmä 
prostredníctvom rozvoja sietí klastrov a 
centier digitálnych inovácií;
– vytváranie, financovanie a údržba 
inkubátorov.
III. Hospodárska súdržnosť, 
produktivita a konkurencieschopnosť
Vzhľadom na ciele stratégie pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu a 
priemyselnú stratégiu mechanizmus 
podporuje plány, ktoré zabezpečia 
oživenie hospodárstva po pandémii, čím 
sa prispeje k strategickej autonómii Únie, 
zachovávaniu a posilneniu priemyselných 
ekosystémov a jej strategických 
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hodnotových reťazcov.
Príklady opatrení, ktoré vytvárajú, 
udržiavajú a posilňujú činnosti 
strategického významu pre Úniu:
– fyzická udržateľná infraštruktúra, ktorá 
zabezpečuje lepšiu prepojiteľnosť a 
naprieč vnútroštátnymi, regionálnymi 
alebo miestnymi územiami Únie;
– infraštruktúrne prvky identifikované 
ako kritické v oblasti zdravia, energetiky, 
vody, potravín, agropotravinových 
výrobkov, životného prostredia;
– konsolidácie priemyselného 
hodnotového reťazca v rámci Európy 
prostredníctvom reindustrializácie, 
internacionalizácie, prispôsobenia sa 
digitálnej transformácii a diverzifikácii.
Príklady opatrení na zvýšenie 
produktivity:
– investície do výskumu a inovácií, pri 
ktorých sú investície strategicky dôležité 
pre hospodárstvo Únie;
– udržateľná a inovatívna 
reindustrializácia ekosystémov, ktoré 
majú veľký prínos pre národné 
hospodárstvo a/alebo hospodárstvo Únie;
– podpora odvetvia cestovného ruchu a 
odvetvia pohostinstva vrátane cestovného 
ruchu na vidieku a agroturizmu s 
opatreniami pre hotely, reštaurácie, 
cestovné kancelárie, cestovné agentúry a 
diaľkovú železničnú dopravu, výletné lode 
a letecké spoločnosti s cieľom nahradiť 
straty po pandémii;
– strategické projekty v audiovizuálnom a 
mediálnom obsahu a technológiách, ktoré 
zvyšujú dlhodobú schopnosť produkovať 
a šíriť obsah kultúrnych, kreatívnych a 
audiovizuálnych sektorov a odvetví;
– inovačné programy a modernizácia 
priemyslu pre podniky v oblasti športu, 
financovanie miestnych športových 
klubov a združení.
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Príklady opatrení na podporu 
konkurencieschopnosti:
– prístup k financovaniu pre MSP, 
začínajúce podniky, rozširujúce sa 
podniky a mikropodniky postihnuté 
pandémiou najmä pre miestne podniky v 
poľnohospodárstve a ekoturizme;
– vytvorenie vnútroštátnych programov 
rozvoja podnikania v súlade s európskymi 
zásadami;
– opatrenia na zmiernenie vplyvu krízy na 
proces prijímania jednotnej meny 
členskými štátmi, ktoré nepatria do 
eurozóny.
IV. Sociálna súdržnosť

Vzhľadom na zásady Európskeho piliera 
sociálnych práv mechanizmus podporuje 
plány, ktoré budú riešiť sociálne dôsledky 
pandémie a ktoré budú podporovať 
inkluzívnejšiu a spravodlivejšiu Úniu. 
Osobitne sa podporujú reformy a 
investície, ktoré majú sociálny vplyv.
Príklady opatrení, ktorými sa vytvárajú 
odolné trhy práce:
– vytváranie vysokokvalitných pracovných 
miest, ktoré podporujú rovnováhu medzi 
pracovným a súkromným životom a lepšie 
rozdelenie povinností v oblasti 
starostlivosti;
– zvýšenia účasti žien na trhu práce, a to 
aj zabezpečením rovnakých príležitostí a 
kariérneho postupu;
– poskytovania vhodnej rodinnej 
dovolenky a pružných pracovných 
podmienok;
– riešenie rozdielu v odmeňovaní žien a 
mužov;
- opatrenia na integráciu 
nekvalifikovaných a dlhodobo 
nezamestnaných na trhu práce.
Príklady opatrení, ktoré riešia nerovnosť 
a podporujú sociálne začlenenie:
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– reformy, ktoré zlepšujú rovnaký prístup 
k vzdelávaniu, odbornej príprave, kultúre, 
zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a 
sociálnym službám;
– integrácia zraniteľných obyvateľov do 
spoločnosti, najmä ľudí so zdravotným 
postihnutím a rómskych menšín;
– reformy na rozvoj, modernizáciu a 
zlepšenie sociálneho zabezpečenia a 
sociálnych systémov;
– reformy a investície, ktoré riešia 
bezdomovectvo a poskytujú moderné, 
udržateľné a cenovo dostupné riešenia 
sociálneho bývania.
Príklady opatrení na rozvoj ekosystému 
sociálneho trhu:
– investície do verejného, komerčného a 
filantropického kapitálu;
– rozvoj sociálnej infraštruktúry, 
sociálneho dialógu a sociálnej ochrany;
– podpora nových obchodných modelov 
sociálneho hospodárstva vrátane investícií 
v oblasti sociálneho vplyvu a sociálne 
motivovaného obstarávania.
V. Inštitucionálna odolnosť

Mechanizmom sa podporia plány, ktorými 
sa zvýši odolnosť a administratívne a 
inštitucionálne kapacity členských štátov, 
pokiaľ ide o reakciu na krízu, a odolnosť 
ich príslušných regionálnych a miestnych 
orgánov vo vzťahu k problémom, ktorým 
čelia inštitúcie, správa vecí verejných, 
verejná správa a hospodársky a sociálny 
sektor;
Príklady opatrení, ktoré zvyšujú reakciu 
inštitúcií na krízu:
– presadzovanie riešení kontinuity 
činností a služieb pre základné verejné a 
súkromné inštitúcie a sektory;
– reformy systémov verejného zdravia a 
zdravotnej starostlivosti;
– investície do infraštruktúry verejného 
zdravotníctva;
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– zlepšenie schopnosti zdravotníckych 
systémov zachovať bezpečné a udržateľné 
pracovné podmienky pre zdravotníckych 
pracovníkov, a to aj v ťažkých 
podmienkach;
– zlepšenie pracovných podmienok v 
sektore starostlivosti, ako je starostlivosť o 
deti a staršie osoby;
– rozvoj kvalitných a cenovo dostupných 
služieb starostlivosti a domácej 
starostlivosti;
– reformy a investície do bezpečnejších, 
kvalitnejších a dostupnejších zariadení 
opatrovateľskej starostlivosti a stredísk 
starostlivosti, zdravotníckeho vybavenia a 
služieb,
– zvýšenie kapacity verejných inštitúcií na 
zaručenie práv mobilných a 
cezhraničných pracovníkov;
Príklady opatrení na minimalizáciu 
administratívnej záťaže:
– podporovať stabilitu finančných 
systémov;
– reformy a investície do nezávislého 
súdneho systému, ktorý bude lepšie 
vybavený digitálnymi riešeniami;
– transpozícia, vykonávanie a 
monitorovanie smernice o boji proti 
praniu špinavých peňazí.
VI. Nástroj obnovy

Vzhľadom na ciele európskeho programu 
v oblasti zručností, záruky pre mladých 
ľudí a záruky pre deti sa mechanizmom 
podporujú projekty, ktoré riešia 
demografické výzvy a ktoré bránia 
dnešným mladým ľuďom, aby sa stali 
"generáciou zakázania pohybu". V tomto 
zmysle sa z mechanizmu financujú plány, 
ktoré riešia riziko dlhotrvajúceho 
poškodenia po pandémii pre vyhliadky 
mladých ľudí na trhu práce a na ich 
celkovú pohodu.
Príklady opatrení na podporu vzdelávania 
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a zručností:
– vytvorenie vnútroštátnych a 
regionálnych stratégií a opatrení v oblasti 
zručností, zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie;
– reformy v odbornom vzdelávaní a 
príprave;
– programy celoživotného vzdelávania;

– programy pre podnikateľské a 
prierezové zručnosti;
– presadzovanie lepších kariérnych 
postupov a zlepšené pracovné podmienky 
pre všetkých pracovníkov;
– rozvoj fyzickej a digitálnej 
infraštruktúry v oblasti vzdelávania;
– programy digitálnych zručností.

Príklady opatrení pre deti a mládež:

– projekty na predpovedanie vývoja na 
trhu práce;
– rovnaké príležitosti a prístup detí a 
mládeže k vzdelávaniu, zdraviu, výžive, 
pracovným miestam a bývaniu;
– zníženie chudoby.

Príklady opatrení, ktoré preklenú 
medzigeneračnú priepasť:
– investície do striebornej ekonomiky;

– dôchodkové reformy so zameraním na 
udržateľnosť dôchodkových systémov pre 
pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činné osoby;
– rovnaké príležitosti pre ženy a mužov na 
získanie dôchodkových práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 1715
Ernest Urtasun, Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Príloha III a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA IIIa

Pozitívny zoznam reformných a 
investičných opatrení, ktoré okrem iného 
patria do európskych prioritných oblastí 
politiky
Reformné a investičné opatrenia v rámci 
európskych prioritných oblastí politiky 
môžu okrem iného zahŕňať:
1. Reformy a verejné investície 
podporujú zelenú transformáciu a 
posilňujú odolnosť životného prostredia 
vrátane:
– investícií do dopravnej infraštruktúry, 
ktorá podporuje dopravné prostriedky s 
nízkymi alebo nulovými emisiami vrátane 
námorného spojenia ostrovov v 
najodľahlejších regiónoch; 
– investície do výroby energie s nulovými 
emisiami, infraštruktúry na 
uskladňovanie a distribúciu energie; 
investície a stimuly určené na rozvoj 
technológií na nahradenie vstupov 
založených na fosílnych palivách v 
odvetviach s vysokými emisiami uhlíka, 
ako sú poľnohospodárstvo, chemické 
látky alebo lodná doprava; reformy a 
investície, ktoré zlepšujú odpadové 
hospodárstvo a podporujú obehové 
hospodárstvo; 
– ochrana a podpora biodiverzity a 
podpora udržateľného 
poľnohospodárstva, rybolovu a lesného 
hospodárstva; predchádzanie znečisteniu 
pôdy a podzemných vôd a ich čistenie, 
dosiahnutie dobrého chemického a 
ekologického stavu podzemných a 
povrchových vôd, ako aj pôdy a 
– zlepšenie ochrany proti škodám 
spôsobeným povodňami, suchami a inými 
prírodnými katastrofami;
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2. Reformy a investície, ktoré 
podporujú digitálnu transformáciu 
hospodárstva, spoločnosti a 
administratívy:
– pokrok v riešeniach elektronickej 
verejnej správy a digitalizácia všetkých 
administratívnych postupov tam, kde je to 
možné;
– investovanie do schopnosti členov 
verejnej správy pracovať na diaľku a 
získať prístup k dokumentom potrebným 
na udržanie fungovania verejnej správy v 
núdzových situáciách; 
– digitalizácia súdneho systému vrátane 
schopnosti usporadúvať online vypočutia 
a súdne zasadnutia;
– reformy a investície, ktorými sa 
modernizujú kapacity verejných služieb a 
verejnej správy, agentúr, štátnych 
podnikov a iných súvisiacich aktérov v 
oblasti uchovávania údajov a výmeny 
údajov s cieľom zabezpečiť bezpečnosť a 
ochranu údajov, otvorenú a 
interoperabilnú infraštruktúru, efektívne 
využívanie energie a transparentnosť v 
oblasti dostupnosti údajov;
– podporovanie digitálne zameraného 
vzdelávania a odbornej prípravy vrátane 
vzdelávania dospelých s cieľom zlepšiť 
informovanosť a pochopenie digitálnych 
technológií; 
– reformy a verejné investície do právnej a 
administratívnej podpory riadenia 
regulačných režimov EÚ a vnútroštátnych 
regulačných režimov pre MSP, 
výskumných pracovníkov a neziskové 
organizácie;
3. Reformy a verejné investície, ktoré 
zvyšujú hospodársku, sociálnu a 
inštitucionálnu odolnosť a pripravenosť 
na krízy vrátane:
a) odolnosti hospodárstva a podnikov:

– riešenia kontinuity činností a služieb pre 
verejné a súkromné inštitúcie, ktoré sú 
nevyhnutné pre politické, hospodárske, 
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sociálne a administratívne funkcie, ako aj 
pre funkcie verejnej bezpečnosti, 
bezpečnostné funkcie, funkcie v oblasti 
zdravotníctva, starostlivosti, dopravy, 
obstarávania a vzdelávacie funkcie v 
spoločnostiach;
– reformy a regulačné systémy, ktoré 
stimulujú podniky a subjekty občianskej 
spoločnosti, aby modernizovali systémy 
krízovej kontinuity a investovali do 
protokolov týkajúcich sa bezpečnostnej 
krízy na pracovisku s cieľom 
minimalizovať narušenia prevádzky;
– stimuly na prispôsobenie priemyselných 
procesov a diverzifikáciu dodávateľských 
reťazcov vrátane investícií do flexibilných 
dopravných systémov, monitorovania 
dopravy a núdzových postupov v úzkych 
miestach dodávateľského reťazca;
– systémy na krízové zabezpečenie 
kontinuity a protokoly pre verejných a 
súkromných prevádzkovateľov dopravy;
– schopnosť vnútroštátnych a 
nadnárodných finančných systémov 
zabezpečovať likviditu a nepretržité 
zabezpečené platobné nástroje.
b) Sociálnej odolnosti:

– reformy a investície na posilnenie 
schopnosti národných vlád, regionálnych 
a miestnych samospráv podporovať 
dotknutých občanov v čase náhleho a 
závažného vplyvu na ich živobytie vrátane 
programov a administratívnych zdrojov, 
ktoré uľahčujú rýchle poskytovanie 
finančnej alebo inej podpory postihnutým 
občanom, ktorí čelia vážnemu vplyvu na 
ich finančnú situáciu, bezpečnosť a 
telesné alebo duševné zdravie vrátane 
opatrení na zabezpečenie rodovej rovnosti, 
primeranú podporu detí a ochranu osôb v 
zraniteľných situáciách, ako sú osoby so 
zdravotným postihnutím, väzni, menšiny, 
utečenci a žiadatelia o azyl;
– opatrenia, ktoré zlepšujú kapacitu 
systémov sociálneho zabezpečenia a iných 
systémov na podporu príjmov, aby sa 
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podporilo sociálne začlenenie a 
zabezpečila odolnosť jednotlivcov 
dokonca aj v podmienkach stresu alebo 
sociálno-ekonomického narušenia.
– administratívne zdroje a kapacity 
vrátane digitálnych nástrojov s cieľom 
účinne koordinovať poskytovanie 
finančnej pomoci alebo likvidity 
postihnutým občanom a zároveň 
minimalizovať výskyt podvodu alebo 
iného zneužívania;
– schopnosť zdravotníckych systémov 
udržiavať bezpečné a udržateľné 
pracovné podmienky pre zdravotníckych 
pracovníkov aj za ťažkých podmienok a 
zlepšiť pracovné podmienky v sektore 
starostlivosti, ako je starostlivosť o deti a 
staršie osoby;
– schopnosť a efektívnosť inštitúcií 
verejného zdravotníctva, pokiaľ ide o 
prístup k celému územiu a obyvateľstvu a 
monitorovanie celého územia a 
obyvateľstva, a na identifikáciu, 
vyšetrovanie a riadenie náhleho objavenia 
sa rizík pre verejné zdravie, na 
zamedzenie ich šírenia a na poskytovanie 
starostlivosti všetkým obyvateľom 
konkrétneho členského štátu bez ohľadu 
na ich postavenie z hľadiska príjmu alebo 
pobytu.
c) Inštitucionálnej a administratívnej 
odolnosti a pripravenosti na krízu:
– reformy v oblasti včasného zistenia a 
koordinovanej reakcie na rozsiahle riziká 
pre verejné zdravie a investície do nich, 
ako sú pandémie a epidémie, prírodné 
katastrofy, vlny tepla, suchá, lesné 
požiare, chemické, jadrové alebo 
priemyselné havárie;
– reformy v oblasti kvality a pokrytia 
infraštruktúry a investície do nich s 
cieľom reagovať na riziká v oblasti 
verejného zdravia vrátane systémov na 
koordináciu dopravy a rozmiestnenia 
personálu, pacientov, zdravotníckeho 
vybavenia a ochranného vybavenia, ako 
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aj komunikačnej infraštruktúry;
– reformy v oblasti spoľahlivosti dodávky 
dôležitých liekov a zdravotníckych 
zariadení, aj keď je dopyt výnimočne 
vysoký a investície do nich;
– reformy v oblasti schopnosti 
vnútroštátnych systémov zdravotníctva 
koordinovať činnosť s inými 
vnútroštátnymi, európskymi a 
medzinárodnými agentúrami a investície 
do nich;
– reformy v oblasti pripravenosti kritickej 
infraštruktúry na krízu, ako je 
zásobovanie vodou alebo energiou, 
odpadové systémy a zachovanie 
hygienických noriem a investície do nich;
– reformy v oblasti pripravenosti na krízu 
a koordinácie vnútroštátnych a 
regionálnych agentúr civilnej ochrany 
vrátane hasičov a technických 
podporných služieb a investície do nich;
– zlepšenie schopnosti orgánov verejnej 
správy identifikovať, mobilizovať 
nevyhnutné osoby a kontaktovať sa s nimi 
na zachovanie fungovania základnej 
verejnej infraštruktúry, bezpečnosti, 
správy a demokratických inštitúcií;
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