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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na 
podporu oživení a odolnosti
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0408),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a třetí odst. čl. 175 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0150/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na společná jednání Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 
výboru podle článku 58 jednacího řádu,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro zaměstnanost a sociální 
věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, 
Výboru pro regionální rozvoj

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru 
(A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 (4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
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na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných 
a odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich účinky. 
Střednědobé a dlouhodobé důsledky krize 
COVID-19 budou rozhodujícím způsobem 
záviset na tom, jak rychle se ekonomiky 
členských států z krize zotaví, což zase 
závisí na fiskálním prostoru, který mají 
členské státy k dispozici pro přijetí 
opatření ke zmírnění sociálních a 
hospodářských dopadů krize, a na 
odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
a rozpočtový výhled na nadcházející roky v 
Unii a ve světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných 
a odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji překonávat jejich účinky. 
Střednědobé a dlouhodobé důsledky krize 
COVID-19 budou rozhodujícím způsobem 
záviset na tom, jak rychle se ekonomiky 
členských států z krize zotaví, což zase 
závisí na fiskálním prostoru, který mají 
členské státy k dispozici pro přijetí 
opatření ke zmírnění sociálních a 
hospodářských dopadů krize, a na 
odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Odolnosti i oživení by mělo být 
dosaženo financováním šesti hlavních 
oblastí politik, tedy zelené transformace, 
digitální transformace, hospodářské 
soudržnosti, produktivity a 
konkurenceschopnosti, sociální 
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soudržnosti a institucionální odolnosti, a 
zajištěním toho, aby se z příští generace 
Evropanů nestala „generace v 
karanténě“.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Investice do zelených technologií, 
kapacit a reforem zaměřených na podporu 
spravedlivého přechodu na čistou energii 
a zvyšování energetické účinnosti v oblasti 
bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Investice do 
technologií, infrastruktury a procesů v 
digitální oblasti zvýší 
konkurenceschopnost Unie na celosvětové 
úrovni a diverzifikací klíčových 
dodavatelských řetězců pomohou také 
Unii dosáhnout vyšší odolnosti, větší 
inovativnosti a menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Mají-li být naše ekonomiky 
oživeny, aniž by byl kdokoli opomíjen, je 
zcela zásadní provádět reformy a investice 
zaměřené na prohloubení hospodářské 
soudržnosti a zvýšení produktivity, na 
malé a střední podniky (MSP) a na 
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posílení jednotného trhu, 
konkurenceschopnosti, sociální 
soudržnosti a boje proti chudobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) Unie by měla přijmout opatření k 
zajištění toho, aby pandemie COVID-19 
neměla na příští generaci Evropanů trvalý 
dopad a aby se dále neprohlubovala 
generační propast. Zásadní význam mají 
reformy a investice na podporu vzdělávání 
a dovedností, posílení role dovedností tím, 
že se priority pro zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikaci aktivní pracovní síly budou 
cíleně zaměřovat na jednotlivé věkové 
skupiny, integrační program pro 
nezaměstnané, strategie investování do 
přístupu a příležitostí pro děti a mládež v 
oblasti vzdělávání, zdraví, výživy, 
pracovních míst a bydlení a politiky 
překlenující generační propast.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6e) Krize COVID-19 rovněž 
upozornila na význam posilování 
odolnosti a dostupnosti a kapacity systémů 
zdravotní péče a pečovatelských služeb, 
zvyšování účinnosti veřejné správy a 
vnitrostátních systémů, včetně 
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minimalizace administrativní zátěže, a 
zvyšování účinnosti soudních systémů a 
dohledu v oblasti boje proti praní peněz. 
Měla by z ní být vyvozena ponaučení a 
měla by se posílit institucionální odolnost 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Z této facility by měly být 
podporovány projekty, které se řídí 
zásadou adicionality unijního financování 
a které vytvářejí skutečnou evropskou 
přidanou hodnotu. Facilita by neměla 
nahrazovat běžné vnitrostátní výdaje a 
neměla by být v rozporu se strategickými a 
hospodářskými zájmy Unie, a proto by se z 
ní neměly financovat investiční plány 
třetích zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů OSN pro udržitelný rozvo přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 30 % výdajů z rozpočtu EU 
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na podporu cílů v oblasti klimatu. na podporu cílů v oblasti klimatu. Z facility 
by měly být financovány pouze projekty, 
které dodržují zásadu „významně 
nepoškozovat“.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto 
celkových cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy 
a provádění facility a budou znovu 
posuzována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumných postupů. 
Náležitá pozornost by rovněž měla být 
věnována dopadu vnitrostátních plánů 
předložených podle tohoto nařízení na 
podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou 
hrát přednostní úlohu při obnově a 
modernizaci naší ekonomiky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Facilita by rovněž měla být 
nástrojem na ochranu rozpočtu EU 
v případě obecných nedostatků v oblasti 
právního státu. V takovém případě by 
Komise měla prostřednictvím prováděcího 
aktu přijmout rozhodnutí o přerušení 
lhůty k přijetí rozhodnutí o návrzích 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
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nebo o pozastavení plateb z této facility v 
souladu s nařízením  [.../....] o ochraně 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v 
členských státech. Ke zrušení pozastavení 
lhůty nebo plateb by rovněž mělo dojít na 
základě rozhodnutí Komise přijatého 
prostřednictvím prováděcího aktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti a 
přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by mělo být 
přispět k řešení výzev spojených se šesti 
oblastmi politik stanovenými v tomto 
nařízení, a to podporou hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, a napomoci 
k plnění cílů unijních politik, cílů OSN 
pro udržitelný rozvoj, evropského pilíře 
sociálních práv a Pařížské dohody a k 
posílení jednotného trhu. Za tímto účelem 
by měla přispívat ke zlepšení odolnosti a 
přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace, a tím napomoci obnově 
růstového potenciálu unijních ekonomik, 
posílení tvorby pracovních míst v období 
po pandemii COVID-19 a podpoře 
udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Způsobilými by měla být opatření 
zaměřená na hospodářské a sociální 
důsledky pandemie přijatá 1. února 2020 
a později.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení a 
odolnosti. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl být v souladu s 
příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami o 
partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických a 
klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného, náležitého, účinného a 
účelného plánu na podporu oživení a 
odolnosti. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl být v souladu s 
příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami o 
partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. Plány na 
podporu oživení a odolnosti by navíc měly 
být v souladu se zásadou vytváření 
evropské přidané hodnoty. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu, Digitální 
agendy, průmyslové strategie a strategie 
pro MSP, evropské agendy dovedností, 
záruky pro děti a záruky pro mladé lidi, by 
měl plán rovněž stanovit opatření, která 
jsou relevantní pro šest oblastí politik 
stanovených v tomto nařízení. Všechny 
podporované činnosti by měly být 
vykonávány při plném respektování priorit 
Unie v oblasti klimatu a životního 
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prostředí. Alespoň 30 % plánů na podporu 
oživení a odolnosti by mělo být zaměřeno 
na začleňování opatření v oblasti klimatu 
a biologické rozmanitosti a cílů v oblasti 
životního prostředí a udržitelnosti. Plány 
na podporu oživení a odolnosti by měly 
být v souladu se strategií EU pro rovnost 
žen a mužů na období 2020–2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost a 
přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici v 
kontextu evropského semestru, a z 
informací o provádění plánů v předchozích 
letech, jsou-li tyto informace k dispozici.

(18) Za účelem zajištění přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy by měl mít 
Evropský parlament a Rada možnost v 
rámci evropského semestru projednat stav 
oživení, odolnost a přizpůsobivost v Unii. 
V zájmu zajištění náležitých důkazů by 
měla jednání vycházet ze strategických a 
analytických informací Komise, které jsou 
k dispozici v kontextu evropského 
semestru, a z informací o provádění plánů 
v předchozích letech, jsou-li tyto informace 
k dispozici. Veškeré relevantní informace 
by Komise měla poskytovat Evropskému 
parlamentu a Radě současně a za stejných 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný (19) Aby byl zajištěn smysluplný 
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finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). V letech 
2021 a 2022 by tento maximální příspěvek 
měl být vypočten na základě počtu 
obyvatel, převrácené hodnoty hrubého 
domácího produktu (HDP) na obyvatele a 
relativní míry nezaměstnanosti každého 
členského státu za období 2015–2019. V 
letech 2023 a 2024 by tento maximální 
příspěvek měl být vypočten na základě 
počtu obyvatel, převrácené hodnoty HDP 
a kumulativní ztráty reálného HDP 
zaznamenané v období 2020 až 2021 
oproti roku 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh spolu s návrhem 
rozpočtu na následující rok k 15. říjnu 
předchozího roku.

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh spolu s návrhem 
rozpočtu na následující rok k 15. říjnu 
předchozího roku. Při přípravě plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou 
členské státy využít nástroj pro technickou 
podporu v souladu s nařízením XX/RRRR 
[kterým se zřizuje nástroj pro technickou 
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podporu].

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Tento plán by měl být 
vypracován na základě víceúrovňového 
dialogu s místními orgány, sociálními 
partnery, organizacemi občanské 
společnosti a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami, aby bylo zajištěno 
dosažení co možná nejširšího konsensu. 
Plán na podporu oživení a odolnosti by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na šest oblastí stanovených v 
tomto nařízení; měl by také objasnit, 
jakým způsobem navrhovaný plán na 
podporu oživení a odolnosti odpovídá 
výzvám pojmenovaným v nejnovějších 
doporučeních určených danému 
členskému státu nebo v jiných příslušných 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru. 
Komise a členské státy by měly v průběhu 
celého procesu usilovat o úzkou spolupráci 
a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušném doporučení určeném 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
relevantních dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru; zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 
vyplývají; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti; zda je odůvodnění, 
které členský stát poskytl ohledně 
odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces a vezme rovněž v potaz synergie 
vytvořené mezi plány na podporu oživení 
a odolnosti jednotlivých členských států a 
doplňkovost mezi těmito plány a jinými 
investičními plány na vnitrostátní úrovni. 
Komise by měla posoudit účinnost, 
účelnost, relevanci a soudržnost plánu na 
podporu oživení a odolnosti a za tímto 
účelem by měla zohlednit odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem, které dokládají, zda je plán na 
podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem v souladu s výzvami 
identifikovanými v nejnovějších 
doporučeních určených dotčenému 
členskému státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k naplňování šesti oblastí politik 
stanovených v tomto nařízení a k řešení 
výzev, které z nich vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k 
provádění závazků Unie a jejích členských 
států, zejména Pařížské dohody, cílů OSN 
pro udržitelný rozvoj, začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů a 
evropského pilíře sociálních práv; zda je 
odůvodnění, které členský stát poskytl 
ohledně odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
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a soukromých investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl být určen na základě odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti navrženého dotčeným 
členským státem.

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl být určen na základě odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti, které jsou v souladu s 
hodnotícími kritérii.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 

vypouští se
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být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu.. Půjčky 
na podporu provádění plánů na podporu 
oživení a odolnosti by měly být 
poskytovány se splatností, která odráží 
dlouhodobou povahu těchto výdajů. 
Splatnost se smí lišit od splatnosti 
finančních prostředků, které si Unie 
půjčuje za účelem financování půjček na 
kapitálových trzích. Je proto nezbytné 
stanovit možnost odchýlit se od zásady 
stanovené v čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení, podle níž by se splatnost půjček 
pro finanční pomoc neměla měnit.

(28) Finanční podpora na plán členského 
státu by měla být možná v podobě půjčky, 
s výhradou uzavření dohody o půjčce s 
Komisí, a to na základě řádně odůvodněné 
žádosti dotčeného členského státu. Půjčky 
na podporu provádění plánů na podporu 
oživení a odolnosti by měly být 
poskytovány se splatností, která odráží 
dlouhodobou povahu těchto výdajů, a měly 
by mít jednoznačný a přesný splátkový 
kalendář. Splatnost se smí lišit od 
splatnosti finančních prostředků, které si 
Unie půjčuje za účelem financování půjček 
na kapitálových trzích. Je proto nezbytné 
stanovit možnost odchýlit se od zásady 
stanovené v čl. 220 odst. 2 finančního 
nařízení, podle níž by se splatnost půjček 
pro finanční pomoc neměla měnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
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které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 6,8 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
čtyř měsíců přijmout nové rozhodnutí.

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
dvou měsíců přijmout nové rozhodnutí. 
Členský stát by měl mít možnost kdykoli 
během roku požádat o pomoc 
prostřednictvím nástroje pro technickou 
podporu v souladu s nařízením XX / 
RRRR [kterým se zřizuje nástroj pro 
technickou podporu] za účelem změny 
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nebo nahrazení plánu na podporu oživení 
a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit a zrušit. Měla by se 
stanovit náležitá řízení o sporných 
otázkách, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
Komise týkající se pozastavení, zrušení a 
vymáhání vyplacených částek respektuje 
právo členských států na předložení 
připomínek.

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Komise by měla 
poskytnout předběžné financování až do 
výše 20 % celkové podpory z fondů 
stanovené v rozhodnutí schvalujícím plán 
na podporu oživení a odolnosti. Pokud 
členský stát plán na podporu oživení a 
odolnosti neplní uspokojivě, mělo by být 
možné finanční příspěvek pozastavit a 
zrušit. Měla by se stanovit náležitá řízení o 
sporných otázkách, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí Komise týkající se pozastavení, 
zrušení a vymáhání vyplacených částek 
respektuje právo členských států na 
předložení připomínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy čtvrtletně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

(33) Aby bylo provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti účinně 
sledováno, měly by členské státy čtvrtletně 
v rámci evropského semestru podávat 
zprávu o pokroku v jeho plnění. Takové 
zprávy vypracované dotčenými členskými 
státy by měly být příslušně zohledněny v 
národních programech reforem, které by 
měly být použity jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti. Příslušné 
výbory Evropského parlamentu mohou v 
kterékoli fázi vyslechnout zástupce 
členských států odpovědné za plány na 
podporu oživení a odolnosti a jakékoli 
další příslušné orgány a zúčastněné strany 
a projednat s nimi opatření, která jsou v 
tomto nařízení stanovena a která mají být 
podle tohoto nařízení přijata.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

(34)  Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě současně a Komise by 
měla v příslušném případě realizovat 
příslušné komunikační činnosti. Komise by 
měla zajistit viditelnost výdajů v rámci 
facility tím, že jasně uvede, že 
podporované projekty by měly být jasně 
označeny slovy „iniciativa EU na podporu 
oživení“.

Or. en



PE655.950v02-00 22/64 PR\1212104CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení a 
odolnosti vyhodnotit na základě informací 
shromážděných prostřednictvím zvláštních 
monitorovacích požadavků a zároveň 
zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi.

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních 
předpisů je třeba facilitu na podporu 
oživení a odolnosti vyhodnotit na základě 
informací shromážděných prostřednictvím 
zvláštních monitorovacích požadavků a 
zároveň zamezit nadměrné regulaci a 
administrativní zátěži, zejména pro členské 
státy. Tyto požadavky by v příslušném 
případě měly zahrnovat měřitelné 
ukazatele jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi. Za tímto 
účelem by měl být vytvořen zvláštní 
srovnávací přehled. Výdaje v rámci 
facility by měly podléhat postupu 
udělování absolutoria Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení čtvrtletní zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
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a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Komise by měla předkládat 
přezkumy provádění facility a případně 
navrhnout změny nařízení, aby bylo 
zajištěno plné přidělení prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
V zájmu zajištění jednotných podmínek 
pro provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcích aktů. 
Komisi by měla být svěřena pravomoc 
přijímat v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) akty, 
pokud jde o přijetí plánů na podporu 
oživení a odolnosti a vyplacení finanční 
podpory po splnění příslušných milníků a 
cílů. Je obzvláště důležité, aby Komise 
v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
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provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se použijí horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě článku 
322 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Tato pravidla jsou stanovena ve finančním 
nařízení a určují zejména postup pro 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá 
na základě článku 322 SFEU se týkají také 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků, pokud jde 
o dodržování zásad právního státu 
v členských státech, neboť dodržování 
zásad právního státu je nezbytným 
předpokladem pro řádné finanční řízení 
a účinné financování z prostředků EU.

právních předpisů. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
zasedání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci. Po přijetí aktu v přenesené 
pravomoci by mělo být možné, aby se 
dotčený členský stát a Komise dohodly na 
určitých provozních ujednáních technické 
povahy, které stanoví podrobné aspekty 
provádění, pokud jde o harmonogramy, 
ukazatele pro milníky a cíle a přístup k 
podkladovým údajům. Aby byla provozní 
ujednání neustále relevantní, pokud jde o 
stávající okolnosti při provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, mělo by být 
možné měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se použijí horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě článku 
322 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Tato pravidla jsou stanovena ve finančním 
nařízení a určují zejména postup pro 
sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění a stanoví 
kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá 
na základě článku 322 SFEU se týkají také 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků, pokud jde 
o dodržování zásad právního státu 
v členských státech, neboť dodržování 
zásad právního státu je nezbytným 
předpokladem pro řádné finanční řízení 
a účinné financování z prostředků EU.

_________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 
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13).
(Tato změna spočívající v nahrazení 
„prováděcích aktů“ „akty v přenesené 
pravomoci“ se uplatní rovněž v celém textu 
s výjimkou článku 9a a bodu odůvodnění 
13a).

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– zelenou transformaci, se 
zohledněním cílů vytyčených v Zelené 
dohodě pro Evropu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– digitální transformaci, se 
zohledněním cílů vytyčených v Digitální 
agendě;

Or. en

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– hospodářskou soudržnost, 
produktivitu a konkurenceschopnost, se 
zohledněním cílů vytyčených v 
průmyslové strategii a strategii pro malé a 
střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– sociální soudržnost, se 
zohledněním cílů evropského pilíře 
sociálních práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 5 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– institucionální odolnost, vzhledem 
k rostoucí schopnosti reagovat na krize; a

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 6 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– politiky v rámci nástroje Evropské 
unie na podporu oživení (tzv. Next 
Generation), se zohledněním cílů nové 
agendy dovedností pro Evropu, záruky pro 
mladé lidi a záruky pro děti.   

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je přispět k řešení 
výzev spojených se šesti oblastmi politik 
uvedenými v článku 3, a tedy i k podpoře 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize, 
podpoří zelenou a digitální transformaci a 
přispěje k obnově růstového potenciálu 
ekonomik Unie, podpoře tvorby 
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pracovních míst po krizi v důsledku 
pandemie COVID-19, podpoře 
udržitelného růstu a vytváření evropské 
přidané hodnoty. 

Or. en

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Facilita přispívá k naplňování cílů 
unijních politik, cílů OSN pro udržitelný 
rozvoj, evropského pilíře sociálních práv a 
Pařížské dohody a k upevňování 
jednotného trhu prováděním opatření, 
jako jsou například:
– opatření, která uvádějí do praxe 
záměry Pařížské dohody a Zelené dohody 
pro Evropu a vedou k naplňování cílů 
Unie, přičemž přispívají k progresivní 
dekarbonizaci hospodářství;
– opatření, která podporují digitální 
infrastrukturu a digitalizaci vnitrostátních 
systémů a pracovních míst, rozšiřují 
přístup k výkonu práce pomocí digitálních 
zařízení a prosazují digitální dovednosti;
– opatření, která podporují oživení a 
stabilitu hospodářství, podněty k 
přizpůsobení se průmyslové politice, 
ekosystémy a diverzifikaci dodavatelských 
řetězců, malé a střední podniky, výzkum a 
inovace, podnikání, rozvoj udržitelné 
infrastruktury a kroky ke zmírnění 
dopadů krize na proces přijímání jednotné 
měny členskými státy, které nejsou členy 
eurozóny; 
– opatření, která posilují sociální 
systémy a systémy sociálního zabezpečení, 
celoživotní učení a odbornou přípravu, 
inkluzivní politiky na trhu práce, včetně 
sociálního dialogu, vytváření vysoce 
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kvalitních pracovních míst, potírání 
chudoby, příjmové nerovnosti a 
nerovnosti mezi ženami a muži, podporu 
začleňování do společnosti, řešení otázky 
energetické chudoby a vytváření rovných 
příležitostí, stejně jako soudržnost;
– opatření, která posilují odolnost a 
kapacitu systémů zdravotní péče a 
pečovatelských služeb a která k těmto 
službám a systémům zlepšují přístup, 
zvyšují efektivitu veřejné správy a 
vnitrostátních struktur, včetně snižování 
administrativní zátěže, a posilují účinnost 
justičních systémů a dohledu nad praním 
peněz;
– opatření, která podporují 
vzdělávání a získávání dovedností, posilují 
úlohu dovedností pomocí cílení 
generačních priorit na zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikaci aktivní 
pracovní síly, integrační programy pro 
nezaměstnané, politiky investování do 
příležitostí a přístupu pro děti a mládež ke 
vzdělávání, zdraví, výživě, pracovním 
místům a bydlení a politiky po překlenutí 
generační propasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Facilita nesmí stát v cestě 
strategickým a hospodářským zájmům 
Unie. V této souvislosti nebude poskytnuta 
podpora projektům, které tvoří součást 
strategických investičních plánů třetích 
zemí1a.
_________________

1a Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/452 ze dne 
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19. března 2019, kterým se stanoví rámec 
pro prověřování přímých zahraničních 
investic směřujících do Unie (Úř. věst. 
L 79 I, 21.3.2019, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) prostřednictvím částky 337 968 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) 
bodě ii) nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení] v běžných cenách [312 500 000 
000 EUR v cenách roku 2018], která je k 
dispozici na nevratnou podporu, s 
výhradou čl. 4 odst. 4 a 8 nařízení [o 
nástroji EU na podporu oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) prostřednictvím částky 385 856 000 
000 EUR uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) 
nařízení [o nástroji EU na podporu oživení] 
v běžných cenách [360 000 000 000 EUR v 
cenách roku 2018], která je k dispozici na 
podporu v podobě půjčky pro členské státy 
podle článků 12 a 13, s výhradou čl. 4 odst. 
5 nařízení [o nástroji EU na podporu 
oživení].

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Opatření propojující facilitu s ochranou 

rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
částku 337 968 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 49
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Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) maximální počet splátek a 
harmonogram splácení;

d) maximální počet splátek a 
jednoznačný a přesný harmonogram 
splácení;

Or. en

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Přezkum a revize

1. Nejpozději do konce roku 2022 Komise 
předloží revizi čerpání zdrojů uvedených v 
kapitole II tohoto nařízení. Tuto povinnou 
revizi bude případně doprovázet 
legislativní návrh revize tohoto nařízení s 
cílem zajistit plné využití zdrojů.
2. Nejpozději do konce roku 2024 Komise 
předloží revizi čerpání zdrojů uvedených v 
kapitole II tohoto nařízení. Tuto povinnou 
revizi budou doprovázet opatření nezbytná 
k revizi tohoto nařízení s cílem zajistit 
plné využití prostředků na závazky.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
investic ve formě uceleného souboru 
opatření. Při přípravě plánů na podporu 
oživení a odolnosti mohou členské státy 
využít nástroj pro technickou podporu v 
souladu s nařízením XX/RRRR [kterým se 
zřizuje nástroj pro technickou podporu].
Způsobilými jsou opatření zaměřená na 
hospodářské a sociální důsledky 
pandemie COVID-19 přijatá dne 1. února 
2020 a později.
Vzhledem k Zelené dohodě pro Evropu 
jakožto evropské strategii udržitelného 
růstu a k realizaci závazků Unie za 
účelem provádění Pařížské dohody a cílů 
OSN pro udržitelný rozvoj musí být 
nejméně 30 % částky každého plánu na 
podporu oživení a odolnosti vynaloženo 
na integraci opatření v oblasti klimatu a 
cílů environmentální udržitelnosti. 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci přijme příslušnou metodiku s 
cílem poskytnout členským státům 
podporu ke splnění uvedeného požadavku.
Vzhledem k tomu, že nástroj Evropské 
unie na podporu oživení (tzv. Next 
Generation EU) je orientován na 
budoucnost a že agenda digitálních 
dovedností, záruka pro děti a záruka pro 
mladé lidi jsou nástroje důležité pro 
zajištění toho, aby se z dnešní mládeže 
nestala „generace v karanténě“, přispívá 
každý plán na podporu oživení a odolnosti 
k odstranění rizika dlouhodobého 
poškození vyhlídek mladých lidí na 
pracovním trhu a na jejich celkově dobré 
životní podmínky, a to za pomoci 
komplexních řešení v oblasti zaměstnání, 
vzdělávání a získávání dovedností, která 
budou na tyto osoby zaměřena. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
posledního evropského semestru, zejména 
s výzvami a prioritami, které jsou 
relevantní pro oblasti politiky vymezené v 
článku 3. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22, plánů pro 
provádění záruky pro mladé lidi a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu se zásadou 
vytváření evropské přidané hodnoty.
Plány na podporu oživení a odolnosti 
musí být v souladu se strategií EU pro 
rovnost žen a mužů na období 2020–2025 
a musí se skládat z opatření, která budou 
klíčová pro dosažení rovnosti obou 
pohlaví a která budou sloučena s 
opatřeními pro začleňování genderového 
hlediska.

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

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

22 […] 22 […]
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Or. en

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát, který si přeje čerpat podporu 
prostřednictvím facility, zřídí 
víceúrovňový dialog, v jehož rámci se 
mohou místní orgány, sociální partneři, 
organizace občanské společnosti a další 
důležité zúčastněné strany spolu s širokou 
veřejností aktivně zapojit a projednávat 
přípravu a realizaci plánu na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) vysvětlení, jak plán na podporu 
oživení a odolnosti odpovídá výzvám 
pojmenovaným v nejnovějších 
doporučeních, která jsou určena danému 
členskému státu, nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje 
růstový potenciál, tvorbu pracovních míst 
a hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jakým způsobem plán 
přispívá k naplňování oblasti působnosti a 
cílů vytyčených v článcích 3 a 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k realizaci šesti pilířů 
vymezených v článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jakým způsobem 
opatření v rámci plánu podle předpokladu 
přispějí k realizaci závazků Unie a jejích 
členských států, zejména pokud jde o 
Pařížskou dohodu, cíle OSN pro 
udržitelný rozvoj, začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů a evropský pilíř 
sociálních práv;

Or. en



PE655.950v02-00 40/64 PR\1212104CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vysvětlení, zda je plán v souladu s 
příslušnými dokumenty přijatými v rámci 
posledního evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) podrobné vysvětlení, jakým 
způsobem opatření podle předpokladu 
přispějí k zajištění toho, aby alespoň 30 % 
částky požadované pro plán na podporu 
oživení a odolnosti přispělo k začleňování 
opatření v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti a cílů environmentální 
udržitelnosti na základě metodiky 
předložené Komisí v souladu s čl. 14 
odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) vysvětlení, jakým způsobem mají 
opatření obsažená v plánu podle 
předpokladu přispět k vytváření evropské 
přidané hodnoty:
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) odůvodnění soudržnosti plánu na 
podporu oživení a odolnosti;

i) odůvodnění souladu plánu na 
podporu oživení a odolnosti se čtyřmi 
hodnotícími kritérii obsaženými v čl. 16 
odst. 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) shrnutí konzultací konaných v 
souvislosti s prováděním plánu na 
podporu oživení a odolnosti a 
podrobností, včetně příslušných milníků a 
cílů, konzultací a dialogů plánovaných v 
souvislosti s prováděním plánu na 
podporu oživení a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aby se zajistila vyšší míra 
transparentnosti a odpovědnosti, mohou 
příslušné výbory Evropského parlamentu 
vyzvat zástupce členských států odpovědné 
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za plán na podporu oživení a odolnosti, 
jakož i nezávislé daňové orgány, je-li to 
žádoucí, aby se dostavili před výbor za 
účelem představení uvedeného plánu. 
Relevantní informace Komise poskytne 
současně a za stejných podmínek 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ve svém hodnocení Komise 
zohlední synergické vazby vytvořené mezi 
plány na podporu oživení a odolnosti 
různých členských států a zohlední také 
doplňkovost těchto plánů ve vztahu k 
dalším investičním plánům na vnitrostátní 
úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise posoudí účinnost, 
efektivnost, relevanci a soudržnost plánu 
na podporu oživení a odolnosti a jeho 
přínos k zelené a digitální transformaci a 
pro uvedený účel zohlední tyto prvky:

Or. en
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Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Efektivnost:

Or. en

Pozměňovací návrh 67

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 68

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en



PE655.950v02-00 44/64 PR\1212104CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 69

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 70

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
naplňování cílů v oblasti působnosti ve 
smyslu článků 3 a 4;

Or. en

Pozměňovací návrh 71

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 72

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Účinnost:

Or. en

Pozměňovací návrh 73

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 74

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Relevance:

Or. en

Pozměňovací návrh 75

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



PE655.950v02-00 46/64 PR\1212104CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k vytváření 
evropské přidané hodnoty;

Or. en

Pozměňovací návrh 76

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti odpovídá výzvám stanoveným v 
nejnovějších doporučeních určených 
danému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 77

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gd) zda je plán na podporu oživení a 
odolnosti slučitelný s šesti pilíři 
stanovenými v článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 78

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



PR\1212104CS.docx 47/64 PE655.950v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ge) zda se očekává, že plán účinně 
přispěje k plnění závazků Unie a jejích 
členských států, zejména Pařížské dohody, 
cílů OSN pro udržitelný rozvoj, 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 
a evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 79

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Soudržnost:

Or. en

Pozměňovací návrh 80

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 81

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 82

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Pro účely posouzení plánů na 
podporu oživení a odolnosti předložených 
členskými státy mohou být Komisi 
nápomocni odborníci, včetně těch, kteří 
byli jmenováni Evropským parlamentem.
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Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise přijme do dvou měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci rozhodnutí v souladu s 
článkem 25a.  Pokud Komise plán na 
podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy a investiční projekty, které má 
členský stát realizovat, včetně milníků a 
cílů, a finanční příspěvek přidělený v 
souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Výše finančního příspěvku 
určeného pro plány na podporu oživení a 
odolnosti, jež splňují kritéria stanovená v 
čl. 16 odst. 3, se určí takto:

Or. en

Pozměňovací návrh 86
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 87

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v případě, že je plán na podporu 
oživení a odolnosti v uspokojivém souladu 
s kritérii stanovenými v čl. 16 odst. 3 a 
odhadované celkové náklady plánu na 
podporu oživení a odolnosti jsou nižší než 
maximální finanční příspěvek daného 
členského státu uvedený v článku 10, je 
finanční příspěvek přidělený členskému 
státu roven výši odhadovaných celkových 
nákladů plánu na podporu oživení a 
odolnosti;

b) v případě, že odhadované celkové 
náklady plánu na podporu oživení a 
odolnosti jsou nižší než maximální finanční 
příspěvek daného členského státu uvedený 
v článku 10, je finanční příspěvek 
přidělený členskému státu roven výši 
odhadovaných celkových nákladů plánu na 
podporu oživení a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v případě, že plán na podporu 
oživení a odolnosti není v uspokojivém 
souladu s kritérii stanovenými v čl. 16 
odst. 3, nepřidělí se dotčenému členskému 
státu žádný finanční příspěvek.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti není v souladu s kritérii 
stanovenými v čl. 16 odst. 3, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný 
finanční příspěvek. Dotčený členský stát 
může požádat o technickou pomoc v rámci 
nástroje pro technickou podporu, aby tak 
bylo možné zlepšit přípravu návrhu v 
následujících cyklech.

Or. en

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
sdělí řádně odůvodněné posouzení do dvou 
měsíců od předložení návrhu členským 
státem. Uvedené sdělení rovněž musí 
rovněž obsahovat doporučení, aby členský 
stát použil nástroj pro technickou podporu 
v souladu s nařízením XX/RRR [kterým se 
zřizuje nástroj pro technickou podporu] s 
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cílem změnit nebo nahradit plán na 
podporu oživení a odolnosti v souladu s 
článkem 18 tohoto nařízení. Příslušné 
výbory Evropského parlamentu mohou 
vyzvat Komisi, aby před ně předstoupila s 
vysvětlením negativního posouzení plánu 
na podporu oživení a odolnosti. 
Relevantní informace by Komise měla 
poskytovat Evropskému parlamentu a 
Radě současně a za stejných podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Akty v přenesené pravomoci 
uvedené v odstavcích 1 a 2 se přijímají v 
souladu s čl. 25 písm. a).

Or. en

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud plán na podporu oživení 
a odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, není již nadále dotčeným členským 
státem vzhledem k objektivním 
okolnostem zčásti nebo zcela splnitelný, 
může dotčený členský stát předložit 
Komisi odůvodněnou žádost o změnu nebo 
nahrazení rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2. Členský stát může za tímto 
účelem navrhnout upravený nebo nový 
plán na podporu oživení a odolnosti. 
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Členský stát může kdykoli během roku 
požádat o pomoc prostřednictvím nástroje 
pro technickou podporu v souladu s 
nařízením XX / RRR [kterým se zřizuje 
nástroj pro technickou podporu] za 
účelem změny nebo nahrazení plánu na 
podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 96

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise vyplatí částku předběžného 
financování ve výši 20 % celkové podpory 
z fondů, jak je uvedeno v rozhodnutí o 
schválení plánu na podporu oživení a 
odolnosti podle článku 17.

Or. en

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
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plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v aktu v přenesené pravomoci 
Komise předloží dotčený členský stát 
Komisi řádně odůvodněnou žádost o 
vyplacení finančního příspěvku a v 
příslušném případě tranše půjčky. Takové 
žádosti o vyplacení mohou členské státy 
předkládat Komisi dvakrát ročně. Komise 
do dvou měsíců od obdržení žádosti 
posoudí, zda byly příslušné milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 17 
odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci, včetně 
těch, kteří byli jmenováni Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti. V zájmu zajištění větší 
transparentnosti a odpovědnosti se 
zástupci členských států odpovědní za 
plány na podporu oživení a odolnosti a 
příslušné instituce a zúčastněné strany na 
žádost Evropského parlamentu dostaví 
před příslušné výbory, aby projednali 
opatření, která byla a mají být přijata na 
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základě tohoto nařízení. Členské státy 
zpřístupní relevantní informace v jakékoli 
fázi postupu Evropskému parlamentu a 
Radě současně.

Or. en

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém Komisí v 
souladu s článkem 17 a ostatní relevantní 
informace neprodleně, současně a za 
stejných podmínek Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K zajištění viditelnosti financování 
z prostředků Unie může Komise realizovat 
komunikační činnosti pro finanční podporu 
plánovanou v příslušném plánu na podporu 
oživení a odolnosti, včetně prostřednictvím 
společných komunikačních činností s 
dotčenými vnitrostátními orgány.

2. K zajištění viditelnosti financování 
z prostředků Unie může Komise realizovat 
komunikační činnosti pro finanční podporu 
plánovanou v příslušném plánu na podporu 
oživení a odolnosti tím, že bude viditelně 
prezentovat zapojení Unie, včetně 
prostřednictvím společných 
komunikačních činností s dotčenými 
vnitrostátními orgány. Komise zajistí 
viditelnost výdajů v rámci facility tím, že 
jasně uvede, že podporované projekty by 
měly být jasně označeny jako „iniciativa 
EU na podporu oživení“.
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Or. en

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise podává Evropskému 
parlamentu čtvrtletní zprávy o pokroku při 
dosahování milníků plánů na podporu 
oživení a odolnosti a o doplňkovosti těchto 
plánů se stávajícími programy Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
 Srovnávací přehled oživení a odolnosti

1. Komise vypracuje srovnávací přehled 
oživení a odolnosti (dále jen „srovnávací 
přehled“), v němž uvede stav provádění 
dohodnutých reforem a investic 
prostřednictvím plánů na podporu oživení 
a odolnosti jednotlivých členských států.
2. Srovnávací přehled obsahuje klíčové 
ukazatele, jako jsou sociální, hospodářské 
a environmentální ukazatele, které 
hodnotí pokrok zaznamenaný v rámci 
plánů na podporu oživení a odolnosti v 
každé ze šesti oblastí, které vymezují 
oblast působnosti tohoto nařízení.
3. Srovnávací přehled uvádí míru plnění 
příslušných milníků plánů na podporu 
oživení a odolnosti a nedostatky zjištěné 
při jejich provádění, jakož i doporučení 
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Komise příslušné nedostatky řešit.
4. Srovnávací přehled rovněž shrnuje 
hlavní doporučení určená členským 
státům, pokud jde o jejich plány na 
podporu oživení a odolnosti.
5. Srovnávací přehled slouží jako základ 
pro trvalou výměnu osvědčených postupů 
mezi členskými státy, která se uskuteční 
formou pravidelného strukturovaného 
dialogu.
6. Srovnávací přehled je neustále 
aktualizován a je veřejně dostupný na 
internetových stránkách Komise. Uvádí 
stav žádostí o platbu, plateb, pozastavení a 
zrušení finančních příspěvků.
7. Komise předloží srovnávací přehled na 
slyšení, které uspořádají příslušné výbory 
Evropského parlamentu.

Or. en

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Článek 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21b
Postup udělování absolutoria

Výdaje v rámci facility podléhají postupu 
udělování absolutoria Evropským 
parlamentem.

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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2a. Evropský parlament má právo plně 
kontrolovat rozhodnutí Komise o výdajích. 
Komise informuje Evropský parlament 
každé čtvrtletí o stavu schválených plánů, 
o úpravách schválených pro tyto plány, o 
podaných žádostech o platbu, o přijatých 
platebních rozhodnutích, o pozastavení 
plateb, o zrušení plateb a o zpětném 
získávání prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Komise informuje Evropský 
parlament každé čtvrtletí tak, že předloží 
seznam konečných příjemců finančních 
prostředků z facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Komise informuje Evropský 
parlament každé čtvrtletí prostřednictvím 
veřejných slyšení o uplatňování facility v 
členských státech.  V rámci těchto slyšení 
uvádí podrobné informace o částkách, 
které byly přiděleny a vyplaceny členským 
státům, o stavu provádění dohodnutých 
milníků, jakož i veškeré příslušné 
informace, aby byla v souvislosti s 
facilitou zajištěna úplná transparentnost a 
zveřejňování. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 24 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva Čtvrtletní zprávy

Or. en

Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

1. Komise předkládá Evropskému 
parlamentu a Radě čtvrtletní zprávy o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Čtvrtletní zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

3. Čtvrtletní zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

Or. en

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) objem výnosů přidělených facilitě v 
rámci nástroje Evropské unie na podporu 
oživení v předchozím roce, rozčleněných 
podle rozpočtových položek, a

a) objem výnosů přidělených facilitě v 
rámci nástroje Evropské unie na podporu 
oživení v předchozím roce, rozčleněných 
podle rozpočtových položek;

Or. en

Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přínos částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility.

b) přínos částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
podporu oživení k dosažení cílů facility a

Or. en

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podrobnosti k požadavkům 
týkajícím se nástroje pro technickou 
podporu, pokud jde o přípravu, provádění, 
revizi a zlepšování plánů na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do tří let od konce roku 2027 
nezávislou zprávu o hodnocení ex post.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů čtyři roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost nezávislou 
zprávu o hodnocení jeho provádění a 
nejpozději do 12 měsíců od konce roku 
2027 nezávislou zprávu o hodnocení ex 
post.

Or. en

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Kapitola 6 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

VÝKON PŘENESENÉ PRAVOMOCI
Článek 25a

Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci je svěřena Komisi 
za podmínek stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci uvedená v článcích 
9, 17 a 19 je svěřena Komisi do 31. 
prosince 2027.
3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v 
článcích 9, 17 a 19 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci vede Komise konzultace s 
odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení 
tvorby právních předpisů.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článků 9, 17 a 19 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví námitky 
ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o tři měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí a 
jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace různým cílovým skupinám, 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost tím, že budou viditelně 
prezentovat zapojení Unie, zejména při 
propagaci akcí a jejich výsledků, tím, že 
poskytnou soudržné, účinné a přiměřeně 
zacílené informace různým cílovým 
skupinám, včetně médií a veřejnosti. 
Příjemci zajistí viditelnost výdajů v rámci 
facility tím, že podporované projekty jasně 
označí jako „iniciativu EU na podporu 
oživení “.

Or. en

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en


