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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0408),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0150/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske 
a menové veci podľa článku 58 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre kontrolu rozpočtu, Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, 
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, 
Výboru pre regionálny rozvoj,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a Výboru pre hospodárske a menové veci 
(A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky a 
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Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Súčasná 
pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Strednodobé a dlhodobé 
dôsledky krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 budú v kritickej miere závisieť 
od toho, ako rýchlo sa hospodárstva 
členských štátov zotavia z krízy, čo zas 
závisí od fiškálneho priestoru, ktorý majú 
členské štáty k dispozícii na prijatie 
opatrení na zmiernenie sociálneho 
a hospodárskeho dosahu krízy a na 
odolnosť ich hospodárstiev. Reformy 
a investície na riešenie štrukturálnych 
nedostatkov ekonomík a posilnenie ich 
odolnosti budú mať preto zásadný význam 
v procese návratu hospodárstiev na cestu 
udržateľnej obnovy a pri zastavení 
ďalšieho prehlbovania rozdielov v Únii.

rozpočtový výhľad Únie a celého sveta na 
nadchádzajúce roky a vyžiadala si 
naliehavú a koordinovanú reakciu Únie na 
vyrovnanie sa s obrovskými 
hospodárskymi a sociálnymi dôsledkami 
pre všetky členské štáty. Výzvy súvisiace 
s demografiou sú v dôsledku COVID-19 
ešte výraznejšie. Súčasná pandémia 
ochorenia COVID-19 a predchádzajúca 
hospodárska a finančná kríza ukázali, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných ekonomických 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6 a) Bezpečnostná odolnosť a obnova 
by sa mali dosiahnuť prostredníctvom 
financovania šiestich hlavných oblastí 
politiky, a to ekologickej transformácie, 
digitálnej transformácie, hospodárskej 
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súdržnosti, produktivity a 
konkurencieschopnosti, sociálnej 
súdržnosti, inštitucionálnej odolnosti a 
opatrení na zabezpečenie toho, aby sa 
ďalšia generácia Európanov nestala 
„generáciou obmedzenia pohybu“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Investície do zelených technológií, 
kapacít a reforiem zameraných na 
podporu prechodu na čistú a spravodlivú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu 
a pomáhajú pri tvorbe pracovných miest. 
Investície do digitálnych technológií, 
infraštruktúry a procesov zvýšia 
konkurencieschopnosť Únie na 
celosvetovej úrovni a prispejú aj k tomu, 
aby bola Únia odolnejšia, inovatívnejšia a 
menej závislá od diverzifikácie kľúčových 
dodávateľských reťazcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6c) Reformy a investície zamerané na 
zvýšenie hospodárskej súdržnosti a 
produktivity, na malé a stredné podniky 
(MSP), na posilnenie jednotného trhu, 
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konkurencieschopnosti, sociálnej 
súdržnosti a boj proti chudobe majú 
mimoriadny význam pre oživenie našich 
hospodárstiev, pričom sa nesmie na 
nikoho zabudnúť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6d) (6 d) Únia by mala prijať 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
budúca generácia Európanov nebola 
trvalo postihnutá vplyvom COVID-19 a 
aby sa generačná priepasť ďalej 
neprehĺbila. Reformy a investície sú 
nevyhnutné na podporu vzdelávania a 
zručností, úlohu zručností 
prostredníctvom generačnej orientácie 
priorít pre zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu aktívnej pracovnej sily, 
program integrácie nezamestnaných, 
politiky investovania do prístupu a 
príležitostí pre deti a mládež v oblasti 
vzdelávania, zdravia, výživy, 
zamestnanosti a bývania, politiky, ktoré 
premosťujú generačnú priepasť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6e) Kríza COVID-19 takisto ozrejmila 
význam posilňovania odolnosti, 
prístupnosti a kapacity systémov 
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zdravotnej starostlivosti a opatery, 
zlepšenia účinnosti verejnej správy a 
vnútroštátnych systémov vrátane 
minimalizácie administratívnej záťaže, 
zlepšenia účinnosti justičných systémov a 
dohľadu v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí. Mali by sa vyvodiť 
ponaučenia a zvýšiť inštitucionálnu 
odolnosť členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10 a) Nástroj by mal podporovať 
projekty, ktoré dodržiavajú zásadu 
doplnkovosti financovania z prostriedkov 
Únie a ktoré vytvárajú skutočnú európsku 
pridanú hodnotu. Nástroj by nemal 
nahrádzať opakujúce sa národné výdavky 
a nemal by byť v rozpore so strategickými 
a hospodárskymi záujmami Únie, a preto 
by nemal financovať investičné plány 
tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele i udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje mechanizmus 

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele i udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje mechanizmus 
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zriadený týmto nariadením k začleňovaniu 
akcií v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy.

zriadený týmto nariadením k začleňovaniu 
akcií v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 30 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy. V rámci nástroja by sa mali 
financovať len tie projekty, ktoré 
rešpektujú zásadu „nespôsobovať 
významné škody“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Nástroj by mal byť aj nástrojom 
na ochranu rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
právneho štátu. V takom prípade by 



PR\1212104SK.docx 11/65 PE655.950v02-00

SK

Komisia mala prijať prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie o 
pozastavení lehoty na prijatie rozhodnutí 
o návrhoch plánov ozdravenia a odolnosti 
alebo o pozastavení platieb v rámci tohto 
nástroja v súlade s nariadením [.../...] o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch. Komisia by mala prijať 
rozhodnutie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu, ktorým sa zruší 
pozastavenie lehoty alebo platieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť 
cieľ klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2050, čím sa obnoví rastový 
potenciál hospodárstiev Únie v období po 
pandémii COVID-19, podporí tvorba 
pracovných miest a napomôže udržateľný 
rast.

(14) Všeobecným cieľom nástroja by 
malo byť prispievať k riešeniu výziev 
šiestich oblastí politiky určených podľa 
tohto nariadenia prostredníctvom podpory 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a prispievať k cieľom politík 
Únie, cieľov OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja, Európskeho piliera 
sociálnych práv, Parížskej dohody a k 
posilneniu jednotného trhu . Na tento účel 
by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, prispievať k obnoveniu 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
podporovať tvorbu pracovných miest 
v období po pandémii COVID-19 
a napomáhať udržateľný rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Opatrenia od 1. februára 2020 
týkajúce sa hospodárskych a sociálnych 
dôsledkov spôsobených pandémiou by 
mali byť oprávnené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
Európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného, relevantného, efektívneho a 
účelného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Okrem 
toho by plány obnovy a odolnosti mali byť 
v súlade so zásadou európskej pridanej 
hodnoty. Na podporu akcií, ktoré spadajú 
pod priority Európskej zelenej dohody, 
digitálnej agendy, priemyselných stratégií a 
stratégií MSP, európskeho programu v 
oblasti zručností, záruky pre deti a záruky 
pre mladých ľudí, by sa v pláne mali 
stanoviť aj opatrenia, ktoré sú relevantné v 
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činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia.

šiestich oblastiach politiky určených v 
tomto nariadení. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Najmenej 30 % 
plánov obnovy a odolnosti by sa malo 
venovať začleňovaniu opatrení v oblasti 
klímy a biodiverzity a cieľov 
environmentálnej udržateľnosti. Plány 
obnovy a odolnosti by mali byť v súlade so 
Stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť na 
obdobie 2020 – 2025.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
v predchádzajúcich rokoch.

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by Európsky 
parlament a Rada mali môcť v rámci 
európskeho semestra diskutovať o stave 
obnovy, odolnosti a adaptačnej kapacity 
v Únii. S cieľom zabezpečiť primerané 
podklady by mala táto diskusia vychádzať 
zo strategických a analytických informácií 
Komisie dostupných v kontexte 
európskeho semestra a v prípade 
dostupnosti aj z informácií o realizácii 
plánov v predchádzajúcich rokoch. Všetky 
relevantné informácie by mala Komisia 
sprístupniť Európskemu parlamentu a 
Rade súčasne a za rovnakých podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). V 
priebehu rokov 2021 a 2022, by sa tento 
maximálny príspevok mal vypočítať na 
základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu 
za roky 2015 – 2019. V priebehu rokov 
2023 a 2024 by sa tento maximálny 
finančný príspevok mal vypočítať na 
základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty HDP a kumulatívnej straty 
reálneho HDP za obdobie rokov 2020 až 
2021 v porovnaní s rokom 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20)  Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
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s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka.

s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka. Pri 
príprave plánov obnovy a odolnosti môžu 
členské štáty využiť nástroj technickej 
podpory v súlade s nariadením XX/YYYY 
[ktorým sa zriaďuje nástroj technickej 
podpory].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21)  S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal 
by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať a vynaložiť na tento účel 
primerané úsilie.

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. Tento plán by sa mal 
vypracovať na základe viacúrovňového 
dialógu s miestnymi orgánmi, sociálnymi 
partnermi, organizáciami občianskej 
spoločnosti a inými príslušnými 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zabezpečiť čo najväčší konsenzus. V pláne 
podpory obnovy a odolnosti by sa mal 
stanoviť podrobný súbor opatrení na jeho 
realizáciu vrátane cieľových hodnôt 
a čiastkových cieľov, ako aj jeho 
očakávaný vplyv na šesť oblastí 
identifikovaných v tomto nariadení; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie toho, ako 
je navrhovaný plán obnovy a odolnosti v 
súlade s výzvami identifikovanými 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra; 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať 
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a vynaložiť na tento účel primerané úsilie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy a prispeje 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia plne rešpektuje zodpovednosť 
jednotlivých členských štátov za tento 
proces a tiež zohľadní súčinnosť 
vytvorenú medzi plánmi podpory obnovy a 
odolnosti jednotlivých členských štátov a 
vzájomné dopĺňanie sa týchto plánov a 
iných investičných plánov na 
vnútroštátnej úrovni. Komisia by mala 
posúdiť účinnosť, účelnosť, relevantnosť 
a súdržnosť plánu podpory obnovy a 
odolnosti a na tento účel by mala 
zohľadniť odôvodnenie a prvky, ktoré 
poskytne dotknutý členský štát, ktoré 
zdôvodnia, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý členským štátom je 
súdržný s výzvami identifikovanými 
v najnovších odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra; či plán 
obsahuje opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k šiestim politickým oblastiam 
identifikovaným v nariadení a k riešeniu 
výziev s nimi spojených; či bude mať plán 
podľa očakávaní v dotknutom členskom 
štáte trvalý vplyv; či sa očakáva, že plán 
účinne prispeje k vykonávaniu záväzkov 
Únie a jej členských štátov, najmä 
Parížskej dohody, cieľov OSN v oblasti 
trvalo udržateľného rozvoja, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti a Európskeho 
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plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa 
opatrenia na implementáciu reforiem 
a verejných investičných projektov, ktoré 
predstavujú koherentné činnosti; či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

piliera sociálnych práv; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhovaný plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných a 
súkromných investičných projektov, ktoré 
predstavujú koherentné činnosti; či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by sa mal určiť na základe odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktorý navrhol 
dotknutý členský štát.

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by sa mal určiť na základe odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktorý je v súlade s 
kritériami posudzovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola vypúšťa sa
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finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú 
pomoc. Zvyšok tejto sumy by mal byť 
právne viazaný do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Úvery na podporu 
realizácie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, 
v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha 
týchto výdavkov. Táto splatnosť sa môže 
líšiť od splatnosti finančných prostriedkov, 
ktoré si Únia požičiava na financovanie 
úverov na kapitálových trhoch. Je preto 
potrebné stanoviť možnosť odchýliť sa od 
zásady stanovenej v článku 220 ods. 2 
nariadenia o rozpočtových pravidlách, 
podľa ktorej by sa splatnosť úverov na 
finančnú pomoc nemala transformovať.

(28) Finančná podpora pre plány 
členských štátov by mala byť dostupná vo 
forme úveru, pod podmienkou uzavretia 
dohody o úvere s Komisiou na základe 
riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Úvery na podporu 
realizácie národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti by mali mať splatnosť, 
v ktorej sa zohľadní dlhodobejšia povaha 
týchto výdavkov a súčasne jasný a presný 
harmonogram splácania. Táto splatnosť 
sa môže líšiť od splatnosti finančných 
prostriedkov, ktoré si Únia požičiava na 
financovanie úverov na kapitálových 
trhoch. Je preto potrebné stanoviť možnosť 
odchýliť sa od zásady stanovenej v článku 
220 ods. 2 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách, podľa ktorej by sa splatnosť 
úverov na finančnú pomoc nemala 
transformovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024.Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 6,8% jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do štyroch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Komisia by mala túto 
odôvodnenú žiadosť posúdiť a do dvoch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie. Členský 
štát by mal mať možnosť kedykoľvek 
počas roka požiadať o pomoc 
prostredníctvom nástroja technickej 
podpory v súlade s nariadením XX/YYYY 
[ktorým sa zriaďuje nástroj technickej 
podpory] na účely zmeny alebo 
nahradenia plánu podpory obnovy a 
odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. 
Komisia by mala poskytnúť predbežné 
financovanie až do výšky 20 % celkovej 
podpory z fondov stanovenej v rozhodnutí, 
ktorým sa schvaľuje plán ozdravenia a 
odolnosti. Ak členský štát uspokojivo 
neplní plán podpory obnovy a odolnosti, 
malo by byť možné pozastavenie 
a zrušenie finančného príspevku. Mali by 
sa zaviesť náležité námietkové konania, 
aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
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pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti. Príslušné výbory 
Európskeho parlamentu môžu 
kedykoľvek vypočuť zástupcov členských 
štátov zodpovedných za plány podpory 
obnovy a odolnosti a všetky ostatné 
príslušné inštitúcie a zainteresované 
strany, aby rokovali o opatreniach 
ustanovených v tomto nariadení a o 
opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(34)  Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade a Komisia 
by mala podľa potreby vykonávať 
príslušné komunikačné činnosti. Komisia 
by mala zabezpečiť viditeľnosť výdavkov 
v rámci nástroja, pričom jasne uvedie, že 
podporované projekty by mali byť jasne 
označené ako „Iniciatíva EÚ na oživenie 
hospodárstva“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi.

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 
v praxi. Na tento účel by sa mala vytvoriť 
osobitná hodnotiaca tabuľka. Výdavky v 
rámci nástroja by mali podliehať postupu 
udeľovania absolutória Európskym 
parlamentom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade štvrťročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38a) Komisia by mala predložiť 
preskúmanie vykonávania nástroja a v 
prípade potreby navrhnúť úpravy 
nariadenia s cieľom zabezpečiť plné 
viazanie rozpočtových prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne finančné pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup na 
stanovenie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejných 
obstarávaní, cien, nepriameho plnenia 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
zásadu právneho štátu v členských štátoch, 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by sa mali stanoviť 
delegovanými aktami. Právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) 
v súvislosti so schvaľovaním plánov 
podpory obnovy a odolnosti a s platbou 
finančnej podpory po splnení príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt by 
sa mala delegovať na Komisiu. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, 
a aby tieto konzultácie vykonávala 
v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov. Po prijatí 
delegovaného aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne finančné pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
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keďže dodržiavanie zásady právneho štátu 
je základným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania zo strany Únie.

Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup na 
stanovenie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejných 
obstarávaní, cien, nepriameho plnenia 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
zásadu právneho štátu v členských štátoch, 
keďže dodržiavanie zásady právneho štátu 
je základným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania zo strany Únie.

_________________

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(tento pozmeňujúci návrh, ktorým sa mení 
„vykonávací akt“ na „delegovaný akt“, sa 
uplatňuje aj v celom texte s výnimkou 
článku 9a a odôvodnenia 13a.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva šesť hlavných 
oblastí politiky:
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výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– ekologická transformácia pri 
zohľadnení cieľov zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– digitálna transformácia pri zohľadnení 
cieľov digitálnej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– hospodárska súdržnosť, produktivita a 
konkurencieschopnosť, berúc do úvahy 
ciele stratégií priemyslu a MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 4 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– sociálna súdržnosť pri zohľadnení 
cieľov Európskeho piliera sociálnych 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 5 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– inštitucionálna odolnosť vzhľadom na 
zvýšenie schopnosti reagovať na krízu; 
and

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – zarážka 6 (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– politiky pre ďalšiu generáciu s 
prihliadnutím na ciele európskeho 
programu v oblasti zručností, záruky pre 
mladých ľudí a záruky pre deti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je 
prispievať k riešeniu výziev šiestich 
oblastí politiky uvedených v článku 3, a 
tak podporovať hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť Únie, a to zlepšením 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
štátov, zmiernením sociálnych 
a ekonomických dôsledkov krízy podporou 
zelenej a digitálnej transformácie, čím sa 
prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19, napomôže udržateľný rast a 
vytvorí európska pridaná hodnota.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík Únie, cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja OSN, Európskeho 
piliera sociálnych práv, Parížskej dohody 
a posilňovania jednotného trhu 
prostredníctvom vykonávania opatrení, 
ako sú:
– opatrenia, ktoré v praxi zavádzajú ciele 
Parížskej dohody, zelenú dohodu a vedú k 
dosiahnutiu cieľov Únie, čím prispievajú 
k postupnej dekarbonizácii hospodárstva;
- opatrenia, ktoré podporujú 
digitálnu infraštruktúru, digitalizáciu 
vnútroštátnych systémov a pracovísk, 
zlepšujú prístup k digitálnej práci a 
podporujú digitálne zručnosti;
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- opatrenia na podporu oživenia 
hospodárstva a stability, stimuly na 
prispôsobenie sa priemyselnej politike, 
ekosystémy a diverzifikácia 
dodávateľských reťazcov, MSP, výskum a 
inovácie, podnikanie, rozvoj udržateľnej 
infraštruktúry, opatrenia na zmiernenie 
vplyvu krízy na proces prijímania 
jednotnej meny členskými štátmi, ktoré 
nepatria do eurozóny;
- opatrenia na posilnenie systémov 
sociálneho zabezpečenia, celoživotného 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
inkluzívnych politík trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu, vytvárania 
vysokokvalitných pracovných miest, boja 
proti chudobe, nerovnosti príjmov a 
rodovej nerovnosti, podpory sociálneho 
začlenenia, boja proti energetickej 
chudobe a vytvárania rovnakých 
príležitostí, ako aj súdržnosti;
- opatrenia, ktoré posilňujú  
odolnosť, prístupnosť a kapacitu 
systémov zdravotnej starostlivosti a 
opatery, zlepšenia účinnosti verejnej 
správy a vnútroštátnych systémov vrátane 
minimalizácie administratívnej záťaže, 
zlepšenia účinnosti justičných systémov a 
dohľadu v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí;
- opatrenia na podporu vzdelávania 
a zručností, úlohu zručností 
prostredníctvom generačnej orientácie 
priorít pre zvyšovanie úrovne zručností, 
rekvalifikáciu aktívnej pracovnej sily, 
programy integrácie nezamestnaných, 
politiky investovania do prístupu a 
príležitostí pre deti a mládež v oblasti 
vzdelávania, zdravia, výživy, 
zamestnanosti a bývania, politiky, ktoré 
premosťujú generačnú priepasť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Mechanizmus nie je v rozpore so 
strategickými a hospodárskymi záujmami 
Únie. V tejto súvislosti sa podpora 
neposkytne na projekty, ktoré sú súčasťou 
strategických investičných plánov tretích 
krajín 1a.
_________________

1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, 
ktorým sa ustanovuje rámec na 
preverovanie priamych zahraničných 
investícií do Únie (Ú. v. EÚ L 79I, 
21.3.2019, s. 1.).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) sumou vo výške 334 950 000 000 (a) sumou vo výške 337 968 000 000 
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EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode ii) nariadenia [EURI] v bežných 
cenách, ktorá je s výhradou článku 4 ods. 4 
a 8 nariadenia [EURI] k dispozícii na 
nenávratnú pomoc.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(b) sumou vo výške 385 856 000 000 
EUR uvedenou v článku 3 ods. 2 písm. b) 
nariadenia [EURI] v bežných cenách [EUR 
360 000 000 000 v cenách z roka 2018], 
ktorá je s výhradou článku 4 ods. 5 
nariadenia [EURI] k dispozícii na úverovú 
podporu členských štátov podľa článkov 
12 a 13.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií. 
Vzhľadom na tieto činnosti môžu členské 
štáty požiadať aj technickú podporu v 
súlade s nariadením XX/YYYY [ktorým sa 
zriaďuje nástroj technickej podpory].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9a
Opatrenia spájajúce Mechanizmus s 
ochranou rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásad právneho štátu

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

miery nezamestnanosti každého členského 
štátu a kumulatívnej straty reálneho HDP 
za obdobie rokov 2020 až 2021 v 
porovnaní s rokom 2019.

V priebehu rokov 2021 – 2022 sa 
maximálny finančný príspevok vypočíta 
na základe metodiky stanovenej v prílohe 
I založenej na populácii, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu 
za roky 2015 – 2019.
V priebehu rokov 2023 – 2024 sa 
maximálny finančný príspevok vypočíta 
na základe metodiky stanovenej v prílohe 
I založenej na populácii, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a kumulatívnej straty 
reálneho HDP za obdobie rokov 2020 až 
2021 v porovnaní s rokom 2019 a bude 
vypočítaný do 30. júna 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) maximálny počet splátok 
a harmonogram splácania;

(d) maximálny počet splátok a jasný a 
presný harmonogram splácania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 13a
Preskúmania a revízie

1. Najneskôr do konca roka 2022 Komisia 
predloží preskúmanie implementácie 
zdrojov uvedených v kapitole II tohto 
nariadenia. Toto povinné preskúmanie 
bude podľa potreby sprevádzať 
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legislatívny návrh na revíziu tohto 
nariadenia, aby sa zabezpečilo plné 
využitie týchto zdrojov.
2. Najneskôr do konca roka 2024 Komisia 
predloží preskúmanie implementácie 
zdrojov uvedených v kapitole II tohto 
nariadenia. Toto povinné preskúmanie 
budú sprevádzať potrebné opatrenia na 
revíziu tohto nariadenia, aby sa 
zabezpečilo plné využitie viazaných 
rozpočtových prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a investičných projektov 
prostredníctvom koherentného balíka. Pri 
príprave plánov obnovy a odolnosti môžu 
členské štáty využiť nástroj technickej 
podpory v súlade s nariadením XX/YYYY 
[ktorým sa zriaďuje nástroj technickej 
podpory].
Opatrenia od 1. februára 2020 týkajúce sa 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
spôsobených pandémiou COVID-19 sú 
oprávnené.
Plán podpory obnovy a odolnosti prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
30 % rozpočtu Únie na podporu cieľov 
v oblasti zmeny klímy a pritom bude brať 
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ohľad na európsku zelenú dohodu ako 
európsku stratégiu pre udržateľný rast 
premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov. Prostredníctvom 
delegovaného aktu Komisia prijme 
príslušnú metodiku na pomoc členským 
štátom pri plnení tejto požiadavky.
Vzhľadom na povahu nástroja na obnovu 
EÚ orientovanú na budúcnosť a 
uznávajúc význam programu digitálnych 
zručností, záruky pre deti a záruky pre 
mladých ľudí s cieľom zabrániť tomu, 
aby sa mladí ľudia súčasnosti stali 
„generáciou obmedzenia pohybu“, každý 
plán podpory obnovy a odolnosti prispieva 
k boju proti riziku dlhodobého poškodenia 
vyhliadok mladých ľudí na trhu práce a k 
ich celkovému blahu prostredníctvom 
komplexného riešenia v oblasti 
zamestnanosti, vzdelávania a zručností a 
reakcií zameraných na mladých ľudí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte ostatného 
európskeho semestra, a to najmä s tými, 
ktoré sú relevantné pre politické oblasti 
stanovené v článku 3. Tieto plány musia 
byť takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
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aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22, v plánoch 
vykonávania záruky pre mladých ľudí 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie. Okrem 
toho plány podpory obnovy a odolnosti sú 
v súlade so zásadou európskej pridanej 
hodnoty.
Plány podpory obnovy a odolnosti sú v 
súlade so stratégiou EÚ pre rodovú 
rovnosť na roky 2020 – 2025 a zahŕňajú 
kľúčové opatrenia na dosiahnutie rodovej 
rovnosti v kombinácii s opatreniami na 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát, ktorý si želá získať podporu 
v rámci mechanizmu, nadviaže 
viacúrovňový dialóg, v rámci ktorého sa 
miestne orgány, sociálni partneri, 
organizácie občianskej spoločnosti, ďalšie 
relevantné zainteresované strany a široká 
verejnosť budú môcť aktívne angažovať 
a diskutovať o príprave a vykonávaní 
plánu podpory obnovy a odolnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

(a) objasnenie spôsobu, akým je plán 
podpory obnovy a odolnosti v súlade s 
výzvami identifikovanými v najnovších 
odporúčaniach pre danú krajinu určených 
dotknutému členskému štátu alebo 
v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

(b) objasnenie spôsobu, ako plán 
prispieva k rozsahu pôsobnosti a cieľom 
stanoveným v článkoch 3 a 4;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 

(c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
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k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú;

k šiestim pilierom uvedeným v článku 3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vysvetlenie toho, ako sa očakáva, 
že opatrenia v pláne prispejú k 
vykonávaniu záväzkov Únie a jej 
členských štátov, najmä Parížskej dohody, 
cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného 
rozvoja, uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti a Európskeho piliera sociálnych 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) vysvetlenie súladu plánu s 
príslušnými dokumentmi prijatými v 
kontexte najnovšieho európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) podrobné vysvetlenie toho, ako sa 
očakáva, že opatrenia zabezpečia, aby 
najmenej 30 % sumy požadovanej na plán 
podpory obnovy a odolnosti prispelo k 
začleneniu opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity a cieľov environmentálnej 
udržateľnosti na základe metodiky 
poskytnutej Komisiou v súlade s článkom 
14 ods. 1;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k európskej pridanej hodnote:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) odôvodnenie koherentnosti plánu 
podpory obnovy a odolnosti;

(i) odôvodnenie súladu so štyrmi 
kritériami posudzovania plánu podpory 
obnovy a odolnosti podľa článku 16 ods. 
3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ia) súhrn konzultácií vedených na 
prípravu plánu podpory obnovy a 
odolnosti a podrobnosti vrátane 
príslušných čiastkových cieľov a zámerov 
týkajúce sa konzultácií a dialógov 
plánovaných v súvislosti s vykonávaním 
plánu podpory obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4 a. S cieľom zabezpečiť väčšiu 
transparentnosť a zodpovednosť môžu 
príslušné výbory Európskeho parlamentu 
vyzvať zástupcov členských štátov 
zodpovedných za plán podpory obnovy a 
odolnosti, a v prípade potreby, nezávislé 
fiškálne inštitúcie, aby sa dostavili pred 
výbory a predložili plán podpory obnovy a 
odolnosti. Relevantné informácie Komisia 
sprístupní Európskemu parlamentu a 
Rade súčasne a za rovnakých podmienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. V tomto hodnotení Komisia 
zohľadní súčinnosť vytvorenú medzi 
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plánmi podpory obnovy a odolnosti 
jednotlivých členských štátov a vzájomné 
dopĺňanie sa týchto plánov a iných 
investičných plánov na vnútroštátnej 
úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia posúdi význam 
a koherentnosť plánu podpory obnovy 
a odolnosti a jeho prínos k zelenej 
a digitálnej transformácii, a na tento účel 
zohľadní tieto kritériá:

3. Komisia posúdi efektívnosť, 
účinnosť, relevantnosť a súdržnosť plánu 
podpory obnovy a odolnosti a na tento účel 
zohľadní tieto prvky:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
 Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 efektívnosť:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 

vypúšťa sa



PE655.950v02-00 44/65 PR\1212104SK.docx

SK

riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
 Článok 16 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



PR\1212104SK.docx 45/65 PE655.950v02-00

SK

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

(d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje k rozsahu 
pôsobnosti a cieľom stanoveným v 
článkoch 3 a 4;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
 Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 Efektívnosť:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ga) či je odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na predložený plán 
podpory obnovy a odolnosti podané 
členským štátom primerané a realistické 
a či zodpovedá očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
 Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Relevantnosť:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(gb) či sa očakáva, že plán podpory 
obnovy a odolnosti vytvorí európsku 
pridanú hodnotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(gc) či je plán podpory obnovy 
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a odolnosti v súlade s výzvami 
identifikovanými v najnovších 
odporúčaniach pre danú krajinu 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(gd) či je plán podpory obnovy 
a odolnosti kompatibilný so šiestimi 
piliermi stanovenými v článku 3;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ge) či sa očakáva, že plán účinne 
prispeje k vykonávaniu záväzkov Únie a 
jej členských štátov, najmä Parížskej 
dohody, cieľov OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja, uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
 Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Súdržnosť:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g h (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Komisii pri posudzovaní plánov 
podpory obnovy a odolnosti predložených 
členskými štátmi môžu pomáhať experti.

5. Komisii pri posudzovaní plánov 
podpory obnovy a odolnosti predložených 
členskými štátmi môžu pomáhať experti 
vrátane expertov vymenovaných 
Európskym parlamentom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia do štyroch mesiacov od 
oficiálneho predloženia plánu podpory 
obnovy a odolnosti členským štátom 

1. Komisia prijme rozhodnutie do 
dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia 
návrhu členským štátom, a to 
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prijme rozhodnutie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu. Ak Komisia plán 
podpory obnovy a odolnosti posúdi kladne, 
v uvedenom rozhodnutí sa stanovia 
reformy a investičné projekty, ktoré má 
členský štát implementovať, vrátane 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, 
ako aj finančný príspevok alokovaný 
v súlade s článkom 11.

prostredníctvom delegovaného aktu 
v súlade s článkom 25a. Ak Komisia plán 
podpory obnovy a odolnosti posúdi kladne, 
v uvedenom rozhodnutí sa stanovia 
reformy a investičné projekty, ktoré má 
členský štát implementovať, vrátane 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, 
ako aj finančný príspevok alokovaný 
v súlade s článkom 11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Finančný príspevok uvedený 
v odseku 1 sa určí na základe 
odhadovaných celkových nákladov na 
plán podpory obnovy a odolnosti, ktorý 
navrhol dotknutý členský štát a ktorý bol 
posúdený podľa kritérií stanovených 
v článku 16 ods. 3. Výška finančného 
príspevku sa stanovuje takto:

3. Výška finančného príspevku na 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 
ods. 3, sa stanovuje takto:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
stanovené v článku 16 ods. 3 a výška 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti sa rovná 
maximálnemu finančnému príspevku pre 
daný členský štát v zmysle článku 10 alebo 
je vyššia ako tento príspevok, finančný 

(a) ak sa výška odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti rovná maximálnemu 
finančnému príspevku pre daný členský 
štát v zmysle článku 10 alebo je vyššia ako 
tento príspevok, finančný príspevok 
alokovaný dotknutému členskému štátu sa 
rovná plnej výške maximálneho 
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príspevok alokovaný dotknutému 
členskému štátu sa rovná plnej výške 
maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10;

finančného príspevku uvedeného v článku 
10;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
stanovené v článku 16 ods. 3 
a odhadovaná výška celkových nákladov 
na plán podpory obnovy a odolnosti je 
nižšia ako maximálny finančný príspevok 
pre daný členský štát v zmysle článku 10, 
finančný príspevok alokovaný dotknutému 
členskému štátu sa rovná odhadovaným 
celkovým nákladom na daný plán podpory 
obnovy a odolnosti;

(b) ak je výška odhadovaných 
celkových nákladov na návrh reformných 
záväzkov nižšia ako maximálny finančný 
príspevok pre daný členský štát v zmysle 
článku 10, finančný príspevok alokovaný 
dotknutému členskému štátu sa rovná 
odhadovaným celkovým nákladom na daný 
plán podpory obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ak plán podpory obnovy 
a odolnosti nespĺňa uspokojivo kritériá 
stanovené v článku 16 ods. 3, dotknutému 
členskému štátu sa nealokuje žiaden 
finančný príspevok.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3 a. Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti nespĺňa kritériá stanovené 
v článku 16 ods. 3, dotknutému 
členskému štátu sa nealokuje žiaden 
finančný príspevok. Dotknutý členský štát 
môže požiadať o technickú podporu v 
rámci nástroja technickej podpory s 
cieľom umožniť lepšiu prípravu návrhu v 
nasledujúcich cykloch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak Komisia plán podpory obnovy 
a odolnosti posúdi záporne, do štyroch 
mesiacov od podania návrhu členským 
štátom predloží riadne odôvodnené 
posúdenie.

5. Ak Komisia plán podpory obnovy 
a odolnosti posúdi záporne, do dvoch 
mesiacov od podania návrhu členským 
štátom predloží riadne odôvodnené 
posúdenie. Uvedené oznámenie obsahuje 
aj odporúčanie, aby členský štát použil 
nástroj technickej podpory v súlade s 
nariadením XX/YYY [ktorým sa zriaďuje 
nástroj technickej podpory] s cieľom 
zmeniť alebo nahradiť plán podpory 
obnovy a odolnosti v súlade s článkom 18 
tohto nariadenia. Príslušné výbory 
Európskeho parlamentu môžu vyzvať 
Komisiu, aby pred nimi predložila 
vysvetlenia k negatívnemu posúdeniu 
plánu podpory obnovy a odolnosti. 
Relevantné informácie Komisia sprístupní 
Európskemu parlamentu a Rade súčasne 
a za rovnakých podmienok.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Vykonávacie akty uvedené 
v odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 27 ods. 2.

7. Delegované akty uvedené v 
odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade s 
článkom 25 písm. a).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak už dotknutý členský štát 
z dôvodu objektívnych okolností nie je 
schopný zrealizovať plán podpory obnovy 
a odolnosti vrátane príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, či 
už sčasti alebo ako celok, môže Komisii 
predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu 
alebo nahradenie rozhodnutia uvedeného 
v článku 17 ods. 1 a 2. Na tento účel môže 
členský štát navrhnúť upravený alebo nový 
plán podpory obnovy a odolnosti.

1. Ak už dotknutý členský štát 
z dôvodu objektívnych okolností nie je 
schopný zrealizovať plán podpory obnovy 
a odolnosti vrátane príslušných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, či 
už sčasti alebo ako celok, môže Komisii 
predložiť odôvodnenú žiadosť o zmenu 
alebo nahradenie rozhodnutia uvedeného 
v článku 17 ods. 1 a 2. Na tento účel môže 
členský štát navrhnúť upravený alebo nový 
plán podpory obnovy a odolnosti. Členský 
štát by môže kedykoľvek počas roka 
požiadať o využitie nástroja technickej 
podpory v súlade s nariadením XX/YYYY 
[ktorým sa zriaďuje nástroj technickej 
podpory] na účely zmeny alebo 
nahradenia plánu podpory obnovy a 
odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, odôvodňujú zmenu príslušného plánu 
podpory obnovy a odolnosti, posúdi nový 
plán v súlade s ustanoveniami článku 16 
a do štyroch mesiacov od oficiálneho 
predloženia žiadosti prijme nové 
rozhodnutie v súlade s článkom 17.

2. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, odôvodňujú zmenu príslušného plánu 
podpory obnovy a odolnosti, posúdi nový 
plán v súlade s ustanoveniami článku 16 
a do dvoch mesiacov od oficiálneho 
predloženia žiadosti prijme nové 
rozhodnutie v súlade s článkom 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, neodôvodňujú zmenu príslušného 
plánu podpory obnovy a odolnosti, do 
štyroch mesiacov od oficiálneho 
predloženia žiadosti ju zamietne po tom, 
ako dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky v lehote 
jedného mesiaca od oznámenia záverov 
Komisie.

3. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, neodôvodňujú zmenu príslušného 
plánu podpory obnovy a odolnosti, do 
dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia 
žiadosti ju zamietne po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky v lehote 
jedného mesiaca od oznámenia záverov 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Platba finančných príspevkov 
dotknutému členskému štátu podľa tohto 

2. Platba finančných príspevkov 
dotknutému členskému štátu podľa tohto 
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článku sa uskutoční v súlade 
s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti 
od dostupných finančných prostriedkov. 
Rozhodnutia Komisie uvedené v tomto 
článku sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 
2.

článku sa uskutoční v súlade 
s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti 
od dostupných finančných prostriedkov. 
Rozhodnutia Komisie  uvedené v tomto 
článku sa prijmú v súlade s článkom 25 a).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Komisia vopred financuje 20 % 
celkovej podpory z fondov stanovenej v 
rozhodnutí o schválení plánu podpory 
obnovy a odolnosti podľa článku 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
vykonávacím aktom Komisie dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o vyplatenie 
finančného príspevku, a prípadne tranže 
úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu 
členské štáty predkladať Komisii polročne. 
Komisia do dvoch mesiacov od doručenia 
žiadosti posúdi, či boli uspokojivo splnené 
príslušné čiastkové ciele a cieľové hodnoty 
stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
delegovaným aktom Komisie dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o vyplatenie 
finančného príspevku, a prípadne tranže 
úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu 
členské štáty predkladať Komisii polročne. 
Komisia do dvoch mesiacov od doručenia 
žiadosti posúdi, či boli uspokojivo splnené 
príslušné čiastkové ciele a cieľové hodnoty 
stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 
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17 ods. 1. Pri tomto posúdení sa zohľadní 
aj operačná dohoda uvedená v článku 17 
ods. 6. Komisii môžu pomáhať experti.

17 ods. 1. Pri tomto posúdení sa zohľadní 
aj operačná dohoda uvedená v článku 17 
ods. 6. Komisii môžu pomáhať experti 
vrátane expertov vymenovaných 
Európskym parlamentom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutý členský štát v rámci procesu 
európskeho semestra štvrťročne podáva 
správu o pokroku dosiahnutom pri plnení 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
operačnej dohody uvedenej v článku 17 
ods. 6. Na tento účel sa štvrťročné správy 
členských štátov náležite zohľadnia 
v národných programoch reforiem, ktoré sa 
použijú ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Dotknutý členský štát v rámci procesu 
európskeho semestra štvrťročne podáva 
správu o pokroku dosiahnutom pri plnení 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
operačnej dohody uvedenej v článku 17 
ods. 6. Na tento účel sa štvrťročné správy 
členských štátov náležite zohľadnia 
v národných programoch reforiem, ktoré sa 
použijú ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti. S cieľom zabezpečiť 
väčšiu transparentnosť a zodpovednosť 
zástupcovia členských štátov zodpovední 
za plány podpory obnovy a odolnosti a 
príslušné inštitúcie a zainteresované 
strany na žiadosť Európskeho parlamentu 
vystúpia pred príslušnými výbormi s 
cieľom diskutovať o opatreniach 
ustanovených a prijatých podľa tohto 
nariadenia. Členské štáty poskytnú 
príslušné informácie kedykoľvek počas 
tohto procesu Európskemu parlamentu a 
Rade súčasne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Plány podpory obnovy a odolnosti 
schválené vykonávacím aktom Komisie 
v súlade s článkom 17 Komisia bez 
zbytočného odkladu postúpi Európskemu 
parlamentu a Rade. Dotknutý členský štát 
môže požiadať Komisiu o odstránenie 
citlivých alebo dôverných informácií, 
ktorých zverejnenie by ohrozilo jeho 
verejné záujmy.

1. Plány podpory obnovy a odolnosti 
schválené delegovaným aktom Komisie 
v súlade s článkom 17 a akékoľvek iné 
relevantné informácie Komisia bez 
zbytočného odkladu postúpi súčasne a za 
rovnakých podmienok Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na zabezpečenie zviditeľnenia 
finančných prostriedkov Únie určených na 
finančnú podporu, s ktorou sa počíta 
v príslušnom pláne podpory obnovy 
a odolnosti, môže Komisia vykonávať 
komunikačné činnosti vrátane spoločných 
komunikačných činností s dotknutými 
vnútroštátnymi orgánmi.

2. Na zabezpečenie zviditeľnenia 
finančných prostriedkov Únie určených na 
finančnú podporu, s ktorou sa počíta 
v príslušnom pláne podpory obnovy 
a odolnosti, môže Komisia vykonávať 
komunikačné činnosti zobrazením 
viditeľného označenia Únie vrátane 
spoločných komunikačných činností 
s dotknutými vnútroštátnymi orgánmi. 
Komisia zabezpečí viditeľnosť výdavkov v 
rámci mechanizmu, pričom jasne uvedie, 
že podporované projekty sú jasne 
označené ako „Iniciatíva EÚ na oživenie 
hospodárstva“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Komisia podáva štvrťročne správu 
Európskemu parlamentu o pokroku 
dosiahnutom pri dosahovaní čiastkových 
cieľov plánov podpory obnovy a odolnosti, 
ako aj o komplementárnosti plánov s 
existujúcimi programami Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21 a
Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti

1. Komisia vypracuje hodnotiacu tabuľku 
obnovy a odolnosti (ďalej len „hodnotiaca 
tabuľka“), v ktorej sa uvedie stav 
vykonávania dohodnutých reforiem a 
investícií prostredníctvom plánov podpory 
obnovy a odolnosti každého členského 
štátu.
2. Hodnotiaca tabuľka obsahuje kľúčové 
ukazovatele, ako sú sociálne, hospodárske 
a environmentálne ukazovatele, ktoré 
hodnotia pokrok zaznamenaný v plánoch 
podpory obnovy a odolnosti v každej zo 
šiestich oblastí, ktoré vymedzujú rozsah 
pôsobnosti tohto nariadenia.
3. V hodnotiacej tabuľke sa uvádza 
stupeň plnenia príslušných čiastkových 
cieľov plánov podpory obnovy a odolnosti 
a zistené nedostatky pri ich vykonávaní, 
ako aj odporúčania Komisie na riešenie 
príslušných nedostatkov.
4. V hodnotiacej tabuľke sú takisto 
zhrnuté hlavné odporúčania adresované 
členským štátom, pokiaľ ide o ich plány 
podpory obnovy a odolnosti.
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5. Hodnotiaca tabuľka slúži ako základ 
pre trvalú výmenu najlepších postupov 
medzi členskými štátmi, ktorá sa prejaví 
vo forme pravidelného štruktúrovaného 
dialógu.
6. Hodnotiaca tabuľka sa neustále 
aktualizuje a zverejňuje na webovej 
stránke Komisie. Uvádza sa v nej stav 
platobných nárokov, platby, pozastavenie 
a zrušenie finančných príspevkov.
7. Komisia predloží hodnotiacu tabuľku 
na vypočutí, ktoré organizujú príslušné 
výbory Európskeho parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 21 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21 b
Postup udelenia absolutória

Výdavky v rámci mechanizmu podliehajú 
postupu udeľovania absolutória 
Európskym parlamentom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Európsky parlament má právo na 
úplnú kontrolu rozhodnutí Komisie o 
výdavkoch. Komisia štvrťročne informuje 
Európsky parlament o stave schválených 
plánov, zmenách schválených pre tieto 
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plány, podaných žiadostiach o platby, 
prijatých platbách, pozastavení platieb, 
zrušení platieb a vymáhaní finančných 
prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 b. Komisia štvrťročne informuje 
Európsky parlament poskytnutím 
zoznamu konečných príjemcov 
finančných prostriedkov z mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 c. Komisia štvrťročne podáva správu 
Európskemu parlamentu verejnými 
vypočutiami o vykonávaní mechanizmu v 
členských štátoch. Táto správa obsahuje 
podrobné informácie o sumách viazaných 
a vyplatených členským štátom, stave 
plnenia dohodnutých čiastkových cieľov, 
ako aj všetky relevantné informácie na 
zabezpečenie úplnej transparentnosti a 
zverejnenia v rámci mechanizmu. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
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Návrh nariadenia
Článok 24 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výročná správa Štvrťročné správy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. O implementácii mechanizmu 
ustanoveného týmto nariadením podáva 
Komisia výročnú správu Európskemu 
parlamentu a Rade.

1. O implementácii mechanizmu 
ustanoveného týmto nariadením podáva 
Komisia štvrťročné správy súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výročná správa musí obsahovať 
informácie o pokroku dosiahnutom v rámci 
mechanizmu pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti dotknutých členských 
štátov.

2. Štvrťročná správa musí obsahovať 
informácie o pokroku dosiahnutom v rámci 
mechanizmu pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti dotknutých členských 
štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výročná správa musí obsahovať aj 
tieto informácie:

3. Štvrťročná správa musí obsahovať 
aj tieto informácie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) objem príjmov pripísaných 
mechanizmu v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu v predchádzajúcom roku, 
rozčlenený podľa rozpočtových položiek, a

(a) objem príjmov pripísaných 
mechanizmu v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu v predchádzajúcom roku, 
rozčlenený podľa rozpočtových položiek;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) príspevok súm získaných 
prostredníctvom Nástroja Európskej únie 
na obnovu k dosahovaniu cieľov 
mechanizmu.

(b) príspevok súm získaných 
prostredníctvom Nástroja Európskej únie 
na obnovu k dosahovaniu cieľov 
mechanizmu; and

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) podrobnosti o požiadavkách 
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týkajúcich sa nástroja technickej podpory, 
pokiaľ ide o vypracovanie, revíziu, 
vykonávanie a zlepšenie plánu podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia predloží Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu o jeho vykonávaní 
a najneskôr do troch rokov od konca roku 
2027 správu o nezávislom hodnotení 
ex post.

1. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia predloží Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu o jeho vykonávaní 
a najneskôr do 12 mesiacov od konca roku 
2027 správu o nezávislom hodnotení 
ex post.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Kapitola 6 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

VYKONÁVANIE DELEGOVANÝCH 
PRÁVOMOCÍ

Článok 25a
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 9, článku 17 
a článku 19 sa Komisii udeľuje do 31. 
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decembra 2027.
3. Európsky parlament alebo Rada 
môžu delegovanie právomoci uvedené v 
článku 9, článku 17 a článku 19 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktorá sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje s 
odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 9, článku 17 a článku 19 
nadobudne účinnosť vtedy, ak Európsky 
parlament ani Rada nevznesú námietku 
počas troch mesiacov od oznámenia o 
uvedenom akte Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím 
uvedeného obdobia Európsky parlament 
aj Rada informovali Komisiu o tom, že 
nevznesú námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predĺži o tri mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie (najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie zobrazením viditeľného 
označenia Únie (najmä pri propagácii akcií 
a ich výsledkov) tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti. Príjemcovia 
zabezpečia viditeľnosť výdavkov v rámci 
mechanizmu jasným označením 
podporovaných projektov ako „Iniciatíva 
EÚ na oživenie hospodárstva“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27 vypúšťa sa
Postup výboru

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor 
je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.

Or. en


