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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia 28. mája 2020 predložila návrh na zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti, ktorým sa nahrádza stiahnutý návrh Komisie o zriadení Programu na podporu 
reforiem. Nový návrh je založený na najnovšom texte o Programe na podporu reforiem a je 
úzko zosúladený s politickými usmerneniami poskytovanými v rámci európskeho semestra. 
Jeho ciele boli revidované a spôsob vykonávania mechanizmu bol prispôsobený tak, aby sa 
zohľadnili nové skutočnosti vyplývajúce z pandémie COVID-19. V tomto novom kontexte je 
mimoriadne dôležité strategicky naplánovať obnovu a zabezpečiť udržateľný rast posilnením 
odolnosti európskych hospodárstiev a spoločností.

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti bude kľúčovým programom Nástroja Európskej 
únie na obnovu v rámci revidovaného viacročného finančného rámca. Mechanizmus je tiež 
súčasťou celého radu opatrení vypracovaných v reakcii na súčasnú pandémiu COVID-19, ako 
je Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus.

Cieľom mechanizmu je poskytovať rozsiahlu finančnú pomoc, ktorou by sa podporilo 
navrhovanie a implementácia veľmi potrebných dlhodobých reforiem a súvisiacich verejných 
investícií v členských štátoch. Jeho všeobecným cieľom je podporovať hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť Únie prostredníctvom opatrení, ktoré príslušným členským štátom 
umožnia rýchlejšiu a udržateľnejšiu obnovu a zvyšovanie odolnosti a zároveň zmierňovanie 
sociálneho a hospodárskeho vplyvu krízy a podporu zelenej a energetickej transformácie, 
vytvárania pracovných miest a udržateľného rastu.

Zo širšieho hľadiska bude Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti prispievať aj k 
realizácii záväzkov Únie a členských štátov v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv a 
Charty základných práv Európskej únie.

Podpora v rámci mechanizmu sa poskytne na základe dobrovoľnej žiadosti dotknutého 
členského štátu. Táto podpora sa poskytne vo forme nenávratnej podpory v rámci priameho 
riadenia a vo forme úverov.

Členské štáty by mali pripraviť národné plány obnovy a odolnosti, ktoré zahŕňajú opatrenia na 
implementáciu reforiem a realizáciu verejných investičných projektov prostredníctvom 
súdržného balíka a mali by byť 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 prijatými v rámci fondov Únie. Tieto 
plány budú tvoriť prílohu k národnému programu reforiem a správy o pokroku pri realizácii 
týchto plánov sa budú podávať aj v rámci procesu európskeho semestra. 

Súbežne s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti Komisia navrhla aj nariadenie o 
Nástroji technickej podpory, z ktorého sa poskytne podpora pri posilňovaní administratívnych 
kapacít a dlhodobých štrukturálnych reforiem v členských štátoch a podporí sa vykonávanie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré sú určené členským štátom v kontexte európskeho 
semestra.

Spravodajca víta nový návrh Komisie, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti, a je presvedčený, že tento mechanizmus bude zohrávať kľúčovú úlohu pri obnove 
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a rekonštrukcii Únie. Zasadzuje sa za to, aby sa v rámci tohto mechanizmu vytvoril pilier 
venovaný reformám a investíciám v záujme ďalšej generácie, najmä mládeže a detí. 
Spravodajca je teda pevne oddaný myšlienke, že Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti by mal byť nástrojom orientovaným na budúcnosť navrhnutým v prospech ďalšej 
generácie.

Toto stanovisko vychádza zo stanoviska k zriadeniu Programu na podporu reforiem 
(2018/0213(COD)), ktoré prijal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci 26. mája 2020. V 
dôsledku toho zahŕňa všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré sú relevantné aj pre Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti.

Spravodajca by okrem toho chcel navrhnúť ďalšie zmeny, ktoré zdôraznia význam 
štrukturálnych reforiem založených na solidarite, integrácii a sociálnej spravodlivosti ako 
súčasti cieľov európskeho semestra, aby sa zabezpečila rovnosť príležitostí a prístup k nim a 
sociálna ochrana, ochrana zraniteľných skupín a zlepšenie životnej úrovne všetkých občanov. 
Podľa jeho názoru by vykonávanie reforiem mohlo získať širokú podporu, ak by členské štáty 
v rámci postupu predkladania žiadostí o finančnú podporu v rámci mechanizmu počítali s 
konzultáciami s príslušnými zainteresovanými stranami a národnými parlamentmi.

Spravodajca navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti mechanizmu (článok 3) začlenením širokého 
spektra oblastí politiky, napr. opatrení v oblasti vzdelávania, celoživotného vzdelávania a 
odbornej prípravy; opatrení pre lepšiu budúcnosť pre znevýhodnené deti, mládež, starších 
ľudí a osoby so zdravotným postihnutím, opatrení na zníženie rodovej diskriminácie a na 
podporu rodovej rovnosti; opatrení na podporu podmienok na posilňovanie podnikateľských 
príležitostí a zručností; opatrení na vykonávanie opatrení v oblasti klímy; opatrení na zvýšenie 
kapacity verejných inštitúcií na zaručenie práv mobilných a cezhraničných pracovníkov atď.; 
opatrení v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a integrácie mládeže do trhu práce; 
opatrení na reformu dôchodkového zabezpečenia, ako aj opatrení na zlepšenie systémov 
verejného zdravotníctva.

Spravodajca tiež navrhuje pozmeňujúci návrh, ktorý sa osobitne zaoberá situáciou členských 
štátov, v ktorých sa vyskytujú nadmerné nerovnováhy, a členských štátov, ktoré nie sú členmi 
eurozóny a ktorých štrukturálny rozvoj je značne oneskorený.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske 
a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) V článkoch 2 a 8 zmluvy sa 
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stanovuje, že rovnosť medzi ženami 
a mužmi je hodnotou Únie a že Únia by sa 
vo všetkých svojich činnostiach mala 
zameriavať na odstránenie nerovností 
a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a 
ženami. Uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti vrátane rodového rozpočtovania 
by malo byť preto zavedené do všetkých 
politík a nariadení Únie.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto 
stratégie by mali byť predložené spolu 
s ročnými národnými programami reforiem 
ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie.

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane cieľov Európskej 
zelenej dohody, zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv (EPSP) a cieľov OSN v 
oblasti  udržateľného rozvoja je na úrovni 
Únie rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. V rámci cieľov 
európskeho semestra sa riešia aj 
štrukturálne reformy založené na 
solidarite, integrácii a sociálnej 
spravodlivosti s cieľom vytvoriť kvalitné 
pracovné miesta a rast, zabezpečiť 
rovnosť príležitostí a prístup k nim a 
sociálnu ochranu, chrániť zraniteľné 
skupiny a zlepšiť životnú úroveň všetkých. 
Členské štáty vypracúvajú vlastné národné 
viacročné investičné stratégie na podporu 
týchto reforiem. Tieto stratégie by mali byť 
predložené spolu s ročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
načrtnutie a koordinovanie prioritných 
investičných projektov, ktoré by mali byť 
podporené z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky 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 všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
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.

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky 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 a 
sociálnou oblasťou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie, najmä pre 
ženy a dievčatá v dôsledku jestvujúcich 
nerovností. Pandémia COVID-19, ako aj 
predošlá hospodárska a finančná kríza 
svedčia o tom, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov a systémov sociálneho 
zabezpečenia založených na stabilných 
hospodárskych a sociálnych štruktúrach 
zaručujúcich dôstojnú úroveň života 
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 
hospodárskej, sociálnej, ekologickej a 
administratívnej odolnosti budú mať preto 
zásadný význam v procese návratu 
hospodárstiev na cestu udržateľnej obnovy 
a pri zastavení ďalšieho prehlbovania 
sociálnych rozdielov v Únii a 
zamedziteľných účinkov presahovania 
šokov medzi členskými štátmi alebo v 
rámci Únie ako celku s následnými 
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výzvami pre konvergenciu a súdržnosť.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Systémy sociálneho zabezpečenia 
členských štátov zaručujú, že 
spoločnostiam a občanom sa poskytujú 
integrované služby a hospodárske výhody 
potrebné pre dôstojný život, ktoré sa 
vzťahujú na tieto oblasti intervencie: 
sociálne zabezpečenie, zdravotná 
starostlivosť, vzdelávanie, bývanie, 
zamestnanosť, spravodlivosť a sociálne 
služby pre zraniteľné skupiny. Zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri dosahovaní 
udržateľného sociálneho rozvoja, 
presadzovaní rovnosti a sociálnej 
spravodlivosti. V dôsledku krízy 
spôsobenej krízou COVID-19 sa systémy 
sociálneho zabezpečenia členských štátov 
ocitli v bezprecedentnej situácii napätia 
a tlaku, keďže neboli navrhnuté na 
pokrytie sociálneho dopytu v kontexte 
núdzovej situácie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti a hospodárstva. Bude 
potrebné posilniť systémy sociálneho 
zabezpečenia tak, aby mohli fungovať a 
pomáhať celému obyvateľstvu, a to 
najmä v krízových situáciách alebo 
v situáciách systémových otrasov.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Hospodárske dôsledky krízy v 
dôsledku krízy COVID-19 výrazne znížili 
fiškálny manévrovací priestor mnohých 
členských štátov, čo oslabuje ich 
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schopnosť vykonávať dôležité reformné 
a investičné priority. Kým európsky 
semester predstavuje rámec Únie na 
identifikáciu hospodárskych reforiem 
a investičných priorít, potreba obnovy a 
odolnosti, na ktorú kríza spôsobená 
krízou COVID-19 poukázala, presahuje 
oblasť hospodárskej politiky a musí mať 
primeranú prioritu pri navrhovaní a 
zriaďovaní európskeho semestra.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík a spoločností, posilniť 
adaptačnú kapacitu, uvoľniť inkluzívny 
rastový potenciál a prispôsobiť sa 
technologickému vývoju, patrí medzi 
politické priority Únie. Sú nevyhnutné na 
zaistenie udržateľnosti obnovy 
hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Dokonca aj pred krízou 
spôsobenou krízou  COVID-19 sa 
hospodárstva a spoločnosti v Únii 
nachádzali v procese hlbokej zmeny v 
dôsledku zmeny klímy, 
environmentálnych, digitálnych a 
demografických výziev a nedostatku 
sociálnych investícií. Po pandémii to bude 
ešte dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu 
pre rýchlu obnovu. Sociálna udržateľnosť 
a začlenenie musia byť základným 
kameňom tohto procesu budovania 
inkluzívnych a odolných spoločností.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Ženy sú v popredí krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19, keďže tvoria 
väčšinu zdravotníckych pracovníkov v 
celej Únii, a vyvažujú neplatenú 
opatrovateľskú zodpovednosť so svojimi 
pracovnými povinnosťami, čo je pre 
osamelých rodičov, z ktorých ženy tvoria 
85 %, čoraz ťažšie. Investície do stabilnej 
infraštruktúry v oblasti starostlivosti sú 
nevyhnutné na zabezpečenie rovnosti 
medzi ženami a mužmi, na posilnenie 
hospodárskeho postavenia žien a 
budovanie odolných spoločností, boj proti 
neistým podmienkam v odvetví, v ktorom 
dominujú ženy, na podporu tvorby 
pracovných miest, predchádzanie chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu. Takéto investície 
majú navyše pozitívny vplyv na HDP, 
pretože umožňujú väčšiemu počtu žien 
zúčastňovať sa na platenej práci.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je preto nevyhnutná na 
urýchlenie hospodárskej a sociálnej 
obnovy a posilnenie dlhodobého 
udržateľného rastového potenciálu, 
zvýšenia sociálnej odolnosti a súdržnosti a 
na zamedzenie zvýšenia nerovností a 
chudoby. Investície do zelených 
a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach sú dôležité pre dosiahnutie 
udržateľného rastu, pomáhajú pri tvorbe a 
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Únia odolnejšia a menej závislá. zachovávaní kvality pracovných miest a 
budovaní odolných trhov práce. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a nezávislejšia.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

(8) Vzhľadom na to je potrebné 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom a zaručiť 
mechanizmus, ktorý umožní rozdelenie 
priamej finančnej podpory členským 
štátom prostredníctvom inovatívneho 
nástroja. Na tento účel by sa mal týmto 
nariadením zriadiť Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti (ďalej len 
„mechanizmus“) s cieľom zabezpečiť 
účinnú a významnú finančnú podporu na 
výraznejšiu implementáciu reforiem 
súvisiacich s odporúčaniami Komisie pre 
jednotlivé krajiny vydanými v kontexte 
európskeho semestra a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch, 
najmä vzhľadom na dosiahnutie cieľov 
novej stratégie udržateľného rastu 
predstavenej v Európskej zelenej dohode, 
zásad EPSP a cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja s cieľom dosiahnuť 
sociálnu a územnú súdržnosť. Tento 
mechanizmus by mal byť komplexný a mal 
by vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia 
a členské štáty získali pri používaní iných 
nástrojov a programov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mechanizmus by mal zaručiť 
súčinnosť s Programom InvestEU a bude 
ho dopĺňať, čo členským štátom umožní 
prideliť v rámci plánu podpory obnovy a 
odolnosti sumu, ktorá sa má poskytnúť 
prostredníctvom Programu InvestEU na 
podporu platobnej schopnosti spoločností 
so sídlom v členských štátoch a na ich 
prípravné, monitorovacie, kontrolné, 
audítorské a hodnotiace činnosti.

Pozmeňujúci návrh 11

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 trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus 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.

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu spravodlivého prechodu, 
ktorý nikoho nevynechá a celkového cieľa 
37 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy, pričom 
žiadne finančné prostriedky sa 
neposkytnú opatrenia, ktoré negatívne 
ovplyvňujú smerovanie ku klimaticky 
neutrálnej Únie v roku 2050. Navyše 
vzhľadom na to, že Agenda 2030 si 
vyžaduje holistický a medziodvetvový 
politický prístup, aby sa zabezpečilo úplné 
riešenie hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych výziev, je potrebné v 
rámci tohto mechanizmu rovnako 
uprednostniť sociálnu udržateľnosť.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Vzhľadom na EPSP ako európsku 
sociálnu stratégiu na zabezpečenie toho, 
aby boli prechod ku klimatickej neutralite, 
digitalizácia a demografické zmeny, ako 
aj obnova po kríze COVID-19 sociálne 
spravodlivé, mechanizmus prispeje k 
vykonávaniu jeho 20 zásad a k 
dosiahnutiu cieľov a čiastkových cieľov 
sociálneho pokroku.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy, pokiaľ 
ide o pozastavenie alebo zrušenie 
pozastavenia lehoty na prijímanie 
rozhodnutí o návrhoch plánov podpory 
obnovy a odolnosti, čiastočne 
alebo celkovo pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rozhodnutie o pozastavení platieb by 
sa nemalo uplatňovať za predpokladu, že 
sa uplatňuje všeobecná úniková doložka. 
Je osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila vhodné 
konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
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aktov by Komisia mala zabezpečiť 
súčasné, včasné a vhodné postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade. 

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Rozsah pôsobnosti mechanizmu by 
mal zahŕňať oblasti politiky týkajúce sa 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, podnikania, 
odolnosti, produktivity, stability 
finančných systémov, kultúry, vzdelávania 
a zručností, politík týkajúcich sa detí a 
mládeže, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, systémov verejnej 
zdravotnej starostlivosti, ako aj politík v 
súlade s EPSP, ktoré prispievajú k 
vykonávaniu jeho zásad, ako sú sociálna 
ochrana, kvalitné pracovné miesta a 
investície, rodová rovnosť a integrácia 
osôb so zdravotným postihnutím, sociálny 
dialóg, posilnenie demokratických 
systémov vrátane účinných a nezávislých 
systémov súdnictva, ako aj pluralita a 
sloboda médií.

Pozmeňujúci návrh 15

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 

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti prispieť k 
cieľom politík Únie, cieľom OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, EPSP, Parížskej 
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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.

dohody, posilniť vnútorný trh, odolné 
hospodárstve a sociálne štruktúry, odolné 
trhy práce, riešenie demografických výziev 
a posilňovanie administratívnych a 
inštitucionálnych kapacít. Na tento účel 
by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy, najmä 
pokiaľ ide o zraniteľné skupiny, 
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 kríze, 
podporí tvorba kvalitných pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast a rodová 
rovnosť, ako aj inovatívna a udržateľná 
reindustrializácia a infraštruktúra, 
reformy systémov vzdelávania, odbornej 
prípravy, rekvalifikácie a zvyšovania 
kvalifikácie a podpora reforiem v 
členských štátoch, ktorých menou nie je 
euro, s cieľom uľahčiť prijatie eura ako 
ich meny.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 
podpory na dosiahnutie čiastkových 
cieľov a cieľových hodnôt reforiem 
a investícií, ktoré sú uvedené v plánoch 
podpory obnovy a odolnosti. Tento 
špecifický cieľ by sa mal napĺňať v úzkej 
spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 
podpory členským štátom na posilnenie 
projektov podporujúcich ich rozvoj a 
investícií do výrobných a strategických 
odvetví, aby zohrával štruktúrovanú úlohu 
pri poskytovaní univerzálnych, 
bezplatných a kvalitných verejných 
služieb. Tento špecifický cieľ by sa mal 
napĺňať pri náležitom zohľadnení 
osobitných stratégií rozvoja dotknutých 
členských štátov a tým zmysluplne 
prispieť prostredníctvom okamžitých 
reakcií na vplyv krízy COVID-19 a 
verejných investícií, ktoré zohrávajú 
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štruktúrovanú úlohu pri zabezpečovaní 
sociálnej a územnej súdržnosti členských 
štátov a Únie.

Pozmeňujúci návrh 17

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 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

(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. S cieľom získať širokú 
podporu vykonávaných reforiem by 
členské štáty, ktoré chcú využívať 
mechanizmus, mali v rámci procesu 
navrhovania plánov podpory obnovy a 
odolnosti konzultovať s regionálnymi a 
miestnymi orgánmi a obcami a inými 
zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti v súlade s 
príslušnými ustanoveniami kódexu 
správania pre partnerstvo v rámci politiky 
súdržnosti, ako aj s národnými 
parlamentmi. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade so 
strategickou nezávislosťou Únie,  cieľmi 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja, 
záväzkami Únie v rámci Parížskej dohody 
a zásadou „výrazne nenarušiť“ a výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra, najmä s tými, ktoré súvisia so 
sociálnymi a zamestnaneckými politikami, 
pričom by sa mali zohľadniť osobitné 
sociálne ukazovatele určené pre každý 
členský štát, s národnými programami 
reforiem, národnými energetickými 
a klimatickými plánmi, plánmi 
spravodlivej transformácie a partnerskými 
dohodami a operačnými programami 
v rámci fondov Únie. Plán podpory 
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obnovy a odolnosti by mal obsahovať aj 
osobitné sociálne ukazovatele, ktoré sa 
majú dosiahnuť, a posúdenie vplyvu na 
rodovú rovnosť v súlade s cieľmi 
európskej stratégie pre rodovú rovnosť na 
roky 2020 – 2025. Na podporu akcií, ktoré 
spadajú pod priority Európskej zelenej 
dohody a digitálnej agendy, Záruky pre 
deti, Záruky pre mladých ľudí a zásady 
EPSP, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné v šiestich 
oblastiach politiky určených v tomto 
nariadení a priamo k nim prispievajú. 
Tieto opatrenia by mali umožniť rýchle 
dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov stanovených v národných 
energetických a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Členské štáty by 
mali zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní 
národných plánov podpory obnovy a 
odolnosti konzultovalo so sociálnymi 
partnermi a aby sa im umožnilo zapojiť sa 
v skorej fáze.

Pozmeňujúci návrh 18

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 
z predchádzajúcich rokov.

(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 z predchádzajúcich rokov.
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Pozmeňujúci návrh 19

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.

(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, rozsah 
konzultácií s regionálnymi a miestnymi 
orgánmi a inými zainteresovanými 
stranami vrátane sociálnych partnerov a 
organizácií občianskej spoločnosti, ktoré 
sa uskutočnili pred predložením plánu, 
vrátane cieľových hodnôt a čiastkových 
cieľov, ako aj jeho očakávaný vplyv na 
ciele Európskej zelenej dohody, zásady 
EPSP a ciele OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja, najmä na udržateľný rastový 
potenciál, kvalitu, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť, ako aj 
sociálnych ukazovateľov, ktoré sa majú 
zlepšiť, v súlade so zásadami EPSP a 
cieľmi OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; mal by obsahovať aj opatrenia, 
ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu a priamo k nej prispievajú, 
a v prípade potreby odhad vplyvu zelenej a 
digitálnej transformácie, pokiaľ ide o 
stratu pracovných miest a nedostatočnú 
sociálnu ochranu, ako aj primerané 
opatrenia na riešenie týchto problémov; 
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 a mal by aj preukázať, ako sa 
očakáva, že plán prispeje k rodovej 
rovnosti a rodovo vyváženému rastu a 
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tvorbe pracovných miest. Komisia 
a členské štáty by mali v priebehu celého 
tohto procesu úzko spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh 20

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 navrhovaný plán 
podpory obnovy a odolnosti zahŕňa 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom a 
za účasti sociálnych partnerov a 
organizácií občianskej spoločnosti. 
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 sa očakáva, že plán účinne prispeje k 
posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
kvalitných pracovných miest a 
hospodárskej a sociálnej odolnosti 
členského štátu, zmierni hospodárske a 
sociálne dôsledky krízy, najmä pokiaľ ide 
o zraniteľné skupiny a mladých ľudí, a 
prispeje k vykonávaniu strategickej 
autonómie Únie a záväzkov Únie a 
členských štátov, najmä Parížskej dohody, 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja a EPSP, a posilní hospodársku, 
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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.

sociálnu a územnú súdržnosť a zníži 
rozdiely v infraštruktúre; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo, zamestnanosť a 
sociálny pokrok; či navrhovaný 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.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva.

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva. Ak sa takéto odborné znalosti 
týkajú politík súvisiacich s prácou, 
sociálni partneri sú informovaní a 
prípadne zapojení. O technickú pomoc by 
sa nemalo žiadať v oblastiach, ktoré 
úplne alebo čiastočne patria do pôsobnosti 
sociálnych partnerov, s výnimkou 
prípadov, keď s tým sociálni partneri 
súhlasia. Takéto činnosti nemôžu oslabiť 
úlohu sociálnych partnerov ani ohroziť 
autonómiu kolektívneho vyjednávania.
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Pozmeňujúci návrh 22

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. 
Komisia by mala túto žiadosť o úverovú 
podporu posúdiť do dvoch mesiacov od jej 
dátumu.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32a) Ak už dotknutý členský štát 
nemôže plány podpory obnovy a odolnosti 
vrátane príslušných čiastkových cieľov 
a zámerov, či už sčasti alebo ako celok, 
dosiahnuť, a to aj vtedy, keď zmeny 
sociálnych a hospodárskych ukazovateľov 
významne ovplyvňujú pôvodný plán 
predložený dotknutým členským štátom z 
dôvodu objektívnych okolností, dotknutý 
členský štát môže Komisii predložiť 
odôvodnenú žiadosť o zmenu alebo 
nahradenie jej rozhodnutia. Na tento účel 
by členský štát mal mať možnosť 
navrhnúť zmeny plánu podpory obnovy a 
odolnosti a využívať Nástroj technickej 
podpory.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32b) Ak sa Komisia rozhodne 
pozastaviť pridelené finančné prostriedky 
členskému štátu v prípade nedostatkov v 
oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu, opatrenia na regionálnej a miestnej 
úrovni, ktoré sú oprávnené, by mali 
naďalej využívať nástroj.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32c) Členské štáty, v ktorých sa 
vyskytujú nadmerné nerovnováhy, členské 
štáty, ktorých menou nie je euro a členské 
štáty, ktorých štrukturálny rozvoj je 
značne oneskorený, by mali mať možnosť 
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navrhnúť vo svojich plánoch podpory 
obnovy a odolnosti reformy, ktoré riešia 
problémy vedúce k takýmto nadmerným 
nerovnováham.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34a) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa komunikačné činnosti, najmä 
pokiaľ ide o povinnosť zviditeľniť 
podporu poskytovanú v rámci 
mechanizmu, náležite šírili na príslušnej 
regionálnej a miestnej úrovni, 
prostredníctvom viacerých kanálov 
nediskriminačným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

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 
preskúmania13 podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011. Po prijatí vykonávacieho aktu 
by mal mať dotknutý členský štát 

(39) Na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy, pokiaľ ide o 
stanovenie plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré majú členské štáty 
realizovať, a zodpovedajúceho 
finančného príspevku, ktorý im má byť 
alokovaný. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť súčasné, včasné 
a vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade. Po prijatí delegovaného aktu by 
mal mať dotknutý členský štát a Komisia 
možnosť dohodnúť sa na určitých 
prevádzkových opatreniach technickej 
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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 rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. Uvedené 
pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

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 
rozpočtové pravidlá, ktoré prijali 
Európsky parlament a Rada na základe 
článku 322 Zmluvy. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 Zmluvy sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
zásady právneho štátu v členských štátoch, 
keďže dodržiavanie zásad právneho štátu, 
nezávislého súdnictva, plurality médií a 
ich slobody sú základnými predpokladmi 
správneho finančného riadenia a 
účinného financovania z prostriedkov 
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).

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
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Článok 3

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, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením sa prostredníctvom 
vytvárania lepšej budúcnosti pre ďalšiu 
generáciu, zlepšovania hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, podpory 
reforiem na podporu rastu a posilňovania 
vnútorného trhu vzťahuje na týchto šesť 
oblastí politiky:

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zelená transformácia pri 
zohľadnení cieľov Európskej zelenej 
dohody;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) digitálna transformácia pri 
zohľadnení cieľov digitálnej dohody;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
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Článok 3 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) hospodárska súdržnosť, 
produktivita a konkurencieschopnosť, 
berúc do úvahy ciele stratégií Únie v 
oblasti priemyslu a MSP;

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) sociálna súdržnosť pri zohľadnení 
cieľov EPSP;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) inštitucionálna odolnosť a 
budovanie kapacít;

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) politiky pre nástroj Next 
Generation s prihliadnutím na ciele 
nástroja záruky pre deti a systému záruky 
pre mladých ľudí.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
1. Pri uplatňovaní tohto nariadenia 
sa v plnej miere dodržiavajú ustanovenia 
článku 152 Zmluvy a národné plány 
podpory obnovy a odolnosti vydané podľa 
tohto nariadenia dodržiavajú vnútroštátne 
postupy a zásady tvorby miezd. Toto 
nariadenie zohľadňuje článok 28 Charty 
základných práv Európskej únie, a nie je 
ním tak dotknuté právo vyjednávať, 
uzatvárať alebo presadzovať kolektívne 
zmluvy ani právo na kolektívne akcie v 
súlade s vnútroštátnymi právnymi 
predpismi a praxou.

Pozmeňujúci návrh 36

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.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Nástroj prispieva k cieľom politík 
Únie, k záväzkom Únie v rámci Parížskej 
dohody a k posilneniu vnútorného trhu, 
EPSP a cieľom OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja prostredníctvom 
vykonávania opatrení, ako sú opatrenia:

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) na prechod na klimaticky 
neutrálnu Úniu do roku 2050 spravodlivý 
prechod s podporou pre najviac 
postihnuté regióny, udržateľnú mobilitu a 
infraštruktúru, riešenie energetickej 
chudoby, podporu efektívneho využívania 
energie a zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, opatrenia pre odvetvie 
poľnohospodárstva, rybárstvo a 
udržateľný rozvoj vidieckych a 
cezhraničných oblastí;

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) na digitalizáciu a rozšírenie úlohy 
verejných služieb zamestnanosti, ktoré 
podporujú digitálnu infraštruktúru, 
zlepšujú prístup k digitálnej práci a 
podporujú rozvoj digitálnych zručností;
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) na budovanie odolných trhov 
práce s dôstojnými pracovnými 
podmienkami, posilnenie vnútorných 
trhov, posilnenie investícií a podporu 
procesu vzostupnej hospodárskej a 
sociálnej konvergencie, opatrenia na 
podporu podnikateľských príležitostí a 
zručností, vytvorenie priaznivého 
prostredia pre investície a MSP vrátane 
inovačnej a udržateľnej 
reindustrializácie, investície do 
priemyselného sektora, konsolidáciu 
výrobnej a strategickej kapacity Únie, 
rozvoj priemyselných ekosystémov a 
podporu členských štátov, ktorých menou 
nie je euro, v ich úsilí o prijatie jednotnej 
meny;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) na sociálne začlenenie, 
posilňovanie systémov sociálneho 
zabezpečenia a sociálneho zabezpečenia a 
ochrany, sociálny dialóg, rozvoj sociálnej 
infraštruktúry, kvalitné pracovné miesta, 
začlenenie osôb so zdravotným 
postihnutím, rodovú rovnosť, boj proti 
chudobe a nerovnostiam, rozdiel v 
odmeňovaní žien a mužov, primeranú 
rodinnú dovolenku a pružné formy 
organizácie práce a zvyšovanie účasti žien 
na trhu práce, a to aj zabezpečením 
rovnakých príležitostí a kariérneho 
postupu;
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Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) na posilnenie administratívnych a 
inštitucionálnych kapacít členských štátov 
a ich príslušných regionálnych a 
miestnych orgánov v súvislosti s výzvami, 
ktorým čelia inštitúcie, správa vecí 
verejných, verejná správa a hospodársky a 
sociálny sektor, s cieľom zlepšiť verejné 
zdravie a systémy zdravotnej starostlivosti 
vrátane lepších kapacít reakcie na krízy, 
rozvoja kvalitnej a cenovo dostupnej 
starostlivosti a služieb domácej 
starostlivosti, bezpečnejších, kvalitnejších 
a prístupnejších opatrovateľských domov 
a stredísk starostlivosti, zdravotníckeho 
vybavenia a dostupných zdravotníckych 
služieb pre všetkých občanov, opatrení na 
zlepšenie schopnosti verejných inštitúcií 
poskytovať kvalitné a cenovo dostupné 
služby zdravotnej starostlivosti, 
bezpečnejšie, kvalitnejšie a dostupnejšie 
opatrovateľské domy a opatrovateľské 
centrá, zdravotnícke zariadenia a 
dostupné zdravotnícke služby pre všetkých 
občanov, opatrenia na zlepšenie 
schopnosti verejných inštitúcií poskytovať 
informácie, aby sa posilnili mobilné a 
pracovné práva, a to aj v oblasti 
mobilných a cezhraničných pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový) – písmeno f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) na riešenie demografických výziev 
a v oblasti kultúry, vzdelávania, 
celoživotného vzdelávania a odborného 
vzdelávania a prípravy vrátane rozvoja 
vnútroštátnych a regionálnych stratégií a 
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opatrení v oblasti zvyšovania úrovne 
zručností a rekvalifikácie, lepšieho 
predvídania vývoja na trhu práce, politík v 
oblasti detí a mládeže, rovnakých 
príležitostí a prístupu pre všetkých, 
dôchodkových reforiem so zameraním na 
udržateľnosť a primeranosť 
dôchodkových systémov pre pracovníkov a 
samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj 
rovnakých príležitostí pre ženy a mužov 
na získanie dôchodkových práv.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti 
berúc do úvahy, že hospodárske rozdiely, 
sociálna nerovnosť a slabá sociálna 
ochrana majú účinky presahovania, ktoré 
narúšajú celkovú stabilitu Únie. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty, ktorých menou nie 
je euro a ktorých štrukturálny rozvoj je 
značne oneskorený, môžu na riešenie 
svojich problémov navrhnúť plány 
podpory obnovy a odolnosti.
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Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Reformy a investície, ktoré členské 
štáty iniciovali po 1. februári 2020, sú 
oprávnené v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 47

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, 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.

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, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia a 
za predpokladu, že nie sú akciami 
oprávnenými na technickú podporu podľa 
článku 7 nariadenia ... [o nástroji 
technickej podpory, 2020/0103 (COD)]. 
Ak členský štát, nevyužije pridelené 
finančné prostriedky, tieto finančné 
prostriedky môže Komisia sprístupniť na 
návrhy vypracované po konzultácii s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a 
inými zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti s cieľom podporiť 
otvorenú diskusiu na podporu opatrení na 
stimuláciu výskumu, verejnej diskusie a 
šírenia informácií o reformách 
potrebných na riešenie negatívnych 
dôsledkov krízy COVID-19.
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...)][VN], prijme Komisia v 
súlade s článkom 27a delegovaný akt o 
rozhodnutí o pozastavení plynutia lehoty 
na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 
17 ods. 1 a 2 alebo o čiastočnom alebo 
úplnom pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
 Článok 9 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Pozastavenie plynutia lehoty 
uvedenej v článku 17 sa uplatňuje odo 
dňa nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1 tohto článku.
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Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa  neuplatňuje za 
predpokladu, že sa uplatňuje všeobecná 
úniková doložka.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o [...], prijme Rada na návrh Komisie 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o [...], Komisia prijme v súlade s článkom 
27a delegovaný akt o rozhodnutí o zrušení 
pozastavenia plynutia lehoty alebo platieb 
uvedeného v predchádzajúcom odseku. 
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak sa Komisia rozhodne 
pozastaviť pridelené finančné prostriedky 
členskému štátu  z dôvodu nedostatkov v 
oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu, opatrenia na regionálnej a miestnej 
úrovni, ktoré sú oprávnené, naďalej 
využívajú nástroj.
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Pozmeňujúci návrh 54

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.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vysvetlenie, ako majú opatrenia 
uvedené v pláne riešiť nedostatky, pokiaľ 
ide o hodnoty zakotvené v článku 2 
Zmluvy o Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) vysvetlenie, ako opatrenia v pláne 
zohľadňujú pozície neziskových 
organizácií občianskej spoločnosti a 
miestnych alebo regionálnych orgánov v 
členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
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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 verejných 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].

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Plán podpory obnovy a odolnosti 
prispeje k zohľadňovaniu opatrení 
v oblasti zmeny klímy a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 37 % rozpočtu Únie na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
udržateľný rast premietnutie záväzku 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja. 
Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaného aktu príslušnú metodiku na 
pomoc členským štátom pri plnení tejto 
požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
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Článok 14 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Vzhľadom na to, že EPSP je 
stratégiou pre sociálny pokrok Európy, 
významná časť každého plánu podpory 
obnovy a odolnosti prispeje k plneniu 
cieľov EPSP. Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaného aktu 
príslušnú metodiku na pomoc členským 
štátom pri plnení tejto požiadavky.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Vzhľadom na povahu nástroja 
obnovy Next Generation EU a uznávajúc 
význam programu digitálnych zručností, 
záruky pre deti a záruky pre mladých 
ľudí, 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 riešení 
v oblasti kvalitných pracovných miest, 
vzdelávania a zručností a reakcií 
zameraných na mladých ľudí.

Pozmeňujúci návrh 61

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 

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 politické oblasti stanovené v 
článku 3, ako aj pre územnú, sociálnu a 



AD\1213057SK.docx 37/62 PE655.646v02-00

SK

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 (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.

hospodársku súdržnosť s prihliadnutím 
na investičné potreby a výzvy spojené s 
regionálnymi a miestnymi rozdielmi. 
Plány podpory obnovy a odolnosti 
prispejú k strategickej autonómii Únie, k 
prechodu na klimatickú neutralitu do 
roku 2050 a k sociálnej udržateľnosti 
prostredníctvom vykonávania EPSP a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja. 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 (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.

______________________________ ________________________
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 […]

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Plány podpory obnovy a odolnosti 
sa vypracujú po konzultácii s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a 
ďalšími zainteresovanými stranami 
vrátane sociálnych partnerov a 
organizácií občianskej spoločnosti v 
súlade s článkom 6 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ)XX/xx1a;
____________________________
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1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) XX/xx z XX, ktorým sa 
stanovujú spoločné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde plus, 
Kohéznom fonde a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a 
rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 
ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond 
pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na 
riadenie hraníc a víza (Ú. v. EÚ L ...).

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Vzhľadom na technologický vývoj 
môže mechanizmus prispieť k prijatiu 
integrovaných investičných plánov v 
oblasti digitálnej infraštruktúry a 
zručností, ako aj k vytvoreniu účinného 
rámca financovania, ktorý zabezpečí 
dosiahnutie najvyššej možnej miery 
konkurencieschopnosti regiónov Únie.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok. 
Takéto návrhy plánov sa predložia 
sociálnym partnerom na konzultáciu 
najneskôr vo februári pred aprílovým 
termínom na oficiálne predloženie plánu 
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Komisii, čo sociálnym partnerom umožní 
lehotu na písomnú reakciu v dĺžke aspoň 
30 dní.

Pozmeňujúci návrh 65

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 sa 
zrejme budú riešiť výzvy a priority určené 
v rámci európskeho semestra, najmä tie, 
ktoré súvisia so sociálnymi a 
zamestnaneckými politikami;

Pozmeňujúci návrh 66

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 
posilní rastový potenciál, tvorbu kvalitných 
pracovných miest, sociálny pokrok 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť 
dotknutého členského štátu, zmenší 
rozdiely v infraštruktúre, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, v 
súvislosti s najzraniteľnejšími skupinami 
a mládežou najmä a hospodárske 
dôsledky na MPS, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie, ako 
aj k strategickej autonómii Únie;

Pozmeňujúci návrh 67

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) rozsah konzultácií s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi a inými 
zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti, ktoré sa 
uskutočnili pred predložením plánu 
podpory obnovy a odolnosti; okrem plánu 
sa predkladá písomný príspevok 
sociálnych partnerov;

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k šiestim pilierom vymedzeným v článku 
3;

Pozmeňujúci návrh 69

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) sociálne ukazovatele, ktoré sa 
majú dosiahnuť prostredníctvom 
navrhovaného plánu podpory obnovy a 
odolnosti, a príspevok k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv a k 
dosiahnutiu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja;

Pozmeňujúci návrh 70

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) v prípade potreby odhad vplyvu 
zelenej a digitálnej transformácie, pokiaľ 
ide o stratu alebo tvorbu pracovných 
miest, ako aj vhodné opatrenia na riešenie 
týchto problémov, najmä v regiónoch, 
ktoré prejdú významnou energetickou 
transformáciou;

Pozmeňujúci návrh 71

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) vysvetlenie, ako opatrenia 
dodržiavajú zásady interoperability, 
energetickej účinnosti a ochrany údajov, 
podporujú digitálnu rovnosť, digitálnu 
dostupnosť, otvorené softvérové a 
hardvérové riešenia a osobné údaje;

Pozmeňujúci návrh 72

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 73

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ce) podrobné vysvetlenie toho, ako sa 
má opatreniami zabezpečiť, aby najmenej 
37 % 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;

Pozmeňujúci návrh 74

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cf) podrobné vysvetlenie toho, ako sa 
má opatreniami zabezpečiť, aby značná 
časť sumy požadovanej na plán podpory 
obnovy a odolnosti prispela k plneniu 
cieľov EPSP na základe metodiky 
poskytnutej Komisiou v súlade s článkom 
14 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 75

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cg) posúdenie vplyvu plánu na rodovú 
rovnosť v súlade s cieľmi vytýčenými 
v stratégii pre rodovú rovnosť na účinné 
riešenie negatívneho dosahu krízy na 
rodovú rovnosť, a to najmä zabezpečením 
kvalitných pracovných miest pre ženy, 
znížením rozdielov v odmeňovaní žien a 
mužov a zabezpečením prístupu k úverom 
pre podnikateľky a prostredníctvom 
opatrení na predchádzanie rodovo 
motivovanému násiliu a sexuálnemu 
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obťažovaniu a na boj proti nemu;

Pozmeňujúci návrh 76

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ch) zaručenie neexistencie 
akéhokoľvek konfliktu záujmov v 
súvislosti s plnením rozpočtu Únie v 
prípade všetkých opatrení týkajúcich sa 
verejných investícií obsiahnutých v pláne;

Pozmeňujúci návrh 77

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ci) dôkaz, že predpokladané reformy a 
investície zahrnuté do plánu sú v súlade 
so zásadou „výrazne nenarušiť“;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) mechanizmy na účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
dotknutým členským štátom vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov;

j) mechanizmy na účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
dotknutým členským štátom vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj súvisiacich 
ukazovateľov vrátane spôsobu, akým plán 
zlepšuje výkonnosť podľa krajín v rámci 
sociálneho prehľadu;
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Pozmeňujúci návrh 79

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) ubezpečenie, že finančná pomoc sa 
poskytuje len podnikom, ktoré dodržiavajú 
uplatniteľné kolektívne zmluvy a nemajú 
sídlo v jurisdikciách uvedených v prílohe I 
k záverom Rady o revidovanom zozname 
EÚ o nespolupracujúcich daňových 
jurisdikciách;

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
technickej pomoci.

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
technickej pomoci. Technická podpora 
plne dodržiava vnútroštátne pravidlá a 
postupy týkajúce sa kolektívneho 
vyjednávania. Činnosti technickej 
podpory nemôžu oslabiť úlohu sociálnych 
partnerov ani ohroziť autonómiu 
kolektívneho vyjednávania. O technickú 
pomoc nemožno požiadať v oblastiach, 
ktoré úplne alebo čiastočne patria do 
pôsobnosti sociálnych partnerov, pokiaľ 
sociálni partneri neposkytnú svoj 
konsenzus.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
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Článok 16 – odsek 3

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 relevantnosť a 
súdržnosť plánu podpory obnovy a 
odolnosti a jeho prínos k hospodárskym, 
sociálnym a zdravotným potrebám. Na 
tento účel prihliada na tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh 82

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

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

Pozmeňujúci návrh 83

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

Pozmeňujúci návrh 84

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k plneniu záväzkov Únie a jej 
členských štátov, najmä cieľov Únie v 
oblasti klímy dosiahnuť do roku 2050 
klimaticky neutrálnu Úniu vrátane jej 
záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody, európskej zelenej dohody, ako aj 
k vykonávaniu zásad EPSP, európskej 
stratégie rodovej rovnosti a cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

Pozmeňujúci návrh 85

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;

c) či bude mať plán podpory obnovy 
a odolnosti podľa očakávaní v dotknutom 
členskom štáte trvalý vplyv a či 37 % 
plánu obnovy a odolnosti prispieva k boju 
proti zmene klímy;

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje k rozsahu 
pôsobnosti a cieľom stanoveným v 
článkoch 3 a 4;
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Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 88

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;

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

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

g) či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý 
členský štát, podľa očakávaní zabezpečia 
účinnú realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaného 
harmonogramu, čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov, ktoré zahŕňajú pokrok v 
oblastiach uvedených v sociálnom 
prehľade;
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Pozmeňujúci návrh 90

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 91

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) či značná časť sumy požadovanej 
na plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k plneniu cieľov EPSP na 
základe metodiky poskytnutej Komisiou v 
súlade s článkom 14 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 92

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 
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.

1. Do dvoch mesiacov od oficiálneho 
predloženia plánu podpory obnovy 
a odolnosti členským štátom Komisia 
prijme prostredníctvom delegovaného aktu 
v súlade s článkom 27a rozhodnutie, v 
ktorom posúdi plán podpory obnovy a 
odolnosti. 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 
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v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dotknutý členský štát žiada 
o úverovú podporu, v rozhodnutí sa stanoví 
aj výška úverovej podpory podľa článku 12 
ods. 4 a 5, ako aj dodatočné reformy 
a investičné projekty, ktoré má členský štát 
implementovať a na ktoré sa uvedená 
úverová podpora vzťahuje, vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

2. Ak dotknutý členský štát žiada 
o úverovú podporu, v rozhodnutí Komisie 
sa stanoví aj výška úverovej podpory podľa 
článku 12 ods. 4 a 5, ako aj dodatočné 
reformy a investičné projekty, ktoré má 
členský štát implementovať a na ktoré sa 
uvedená úverová podpora vzťahuje, 
vrátane dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

Pozmeňujúci návrh 94

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.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 95

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 

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, a to aj vtedy, 
keď zmeny sociálnych a hospodárskych 
ukazovateľov významne ovplyvňujú 
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v článku 17 ods. 1 a 2. Na tento účel môže 
členský štát navrhnúť upravený alebo nový 
plán podpory obnovy a odolnosti.

pôvodný návrh dotknutého členského 
štátu z dôvodu objektívnych okolností, 
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, a to po 
konzultácii so sociálnymi partnermi a 
inými príslušnými zainteresovanými 
stranami. Členský štát môže na tento účel 
využiť Nástroj technickej podpory a môže 
kedykoľvek predložiť žiadosť o technickú 
podporu.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3

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

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
delegovaným aktom Komisie uvedeným v 
článku 17 ods. 1 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 delegovanom akte uvedenom v článku 
17 ods. 1. Pri tomto posúdení sa zohľadní 
aj operačná dohoda uvedená v článku 17 
ods. 6. Komisii môžu pomáhať experti.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
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Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak dotknutý členský štát v lehote 
šiestich mesiacov od pozastavenia 
neprijme potrebné opatrenia, Komisia 
podľa článku 14 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách zruší sumu 
finančného príspevku po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky do dvoch 
mesiacov od oznámenia svojich záverov.

6. Ak dotknutý členský štát v lehote 
šiestich mesiacov od pozastavenia 
neprijme potrebné opatrenia, Komisia 
môže sprístupniť sumu finančného 
príspevku regionálnym a miestnym 
orgánom a iným zainteresovaným 
stranám vrátane sociálnych partnerov a 
organizácií občianskej spoločnosti, ktorí 
prispievajú k riešeniu výziev 
identifikovaných v plánoch podpory 
obnovy a odolnosti, po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky do dvoch 
mesiacov od oznámenia svojich záverov.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V prípade pozastavenia finančných 
prostriedkov z dôvodu nedostatkov v 
oblasti právneho štátu Komisia zabezpečí, 
aby oprávnené regionálne a miestne 
orgány a iné zainteresované strany 
vrátane sociálnych partnerov a 
organizácií občianskej spoločnosti 
naďalej využívali nástroj.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak dotknutý členský štát do 
osemnástich mesiacov odo dňa prijatia 
rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 1 
nedosiahne hmatateľný pokrok v súvislosti 
so žiadnym príslušným čiastkovým cieľom 

7. Ak dotknutý členský štát do 
osemnástich mesiacov odo dňa prijatia 
rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 1 
nedosiahne hmatateľný pokrok v súvislosti 
so žiadnym príslušným čiastkovým cieľom 
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a cieľovou hodnotou, suma finančného 
príspevku sa zruší podľa článku 14 ods. 1 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

a cieľovou hodnotou, suma finančného 
príspevku sa sprístupní regionálnym a 
miestnym orgánom a iným 
zainteresovaným stranám vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti, ktorí prispievajú k 
riešeniu výziev identifikovaných v plánoch 
podpory obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie o zrušení finančného 
príspevku prijme Komisia po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
možnosť predložiť pripomienky v lehote 
dvoch mesiacov od oznámenia výsledkov 
svojho posúdenia toho, či sa dosiahol 
hmatateľný pokrok.

Dotknutý členský štát má možnosť 
predložiť pripomienky v lehote dvoch 
mesiacov od oznámenia výsledkov 
posúdenia Komisie týkajúceho sa toho, či 
sa dosiahol hmatateľný pokrok.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh nariadenia
Článok 20

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 dvakrát za rok 
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 správy 
členských štátov predkladané dvakrát za 
rok náležite zohľadnia v národných 
programoch reforiem, ktoré sa použijú ako 
nástroj na podávanie správ o pokroku pri 
plnení plánov podpory obnovy a odolnosti 
vrátane opatrení prijatých na 
zabezpečenie koordinácie medzi 
mechanizmom, európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi a 
inými programami financovanými Úniou. 
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Správa sa bez zbytočného odkladu postúpi 
súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

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 
a ich hodnotenia schválené delegovaným 
aktom Komisie v súlade s článkom 17 
Komisia bez zbytočného odkladu postúpi 
súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
komunikačné činnosti Komisie uvedené v 
odseku 2, najmä pokiaľ ide o povinnosť 
využiť podporu poskytovanú v rámci 
mechanizmu, riadne šírili na príslušnej 
regionálnej a miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a
Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti

1. Komisia vypracuje hodnotiacu 
tabuľku obnovy a odolnosti (ďalej len 
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„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. V prípade 
plánov na dosiahnutie sociálneho 
pokroku bude hodnotiaca tabuľka 
vychádzať zo sociálneho prehľadu 
procesu semestra a bude ho dopĺňať.
5. Hodnotiaca tabuľka slúži ako 
základ pre trvalú výmenu najlepších 
postupov medzi členskými štátmi, ktorá sa 
má prejaviť vo forme pravidelného 
štruktúrovaného dialógu.
6. Hodnotiaca tabuľka sa neustále 
aktualizuje a zverejňuje na webovom sídle 
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.

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh nariadenia
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Článok 24 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výročná správa Štvrťročná správa

Pozmeňujúci návrh 106

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 štvrťročnú správu súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 107

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.

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výročná správa musí obsahovať aj 
tieto informácie:

3. Štvrťročná správa musí obsahovať 
aj tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh 109

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) využívanie nástroja technickej 
podpory pri navrhovaní, vykonávaní, 
revízii a zlepšovaní plánov podpory 
obnovy a odolnosti 

Pozmeňujúci návrh 110

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) informácie o rozsahu konzultácií s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a 
inými zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti pred predložením 
plánov podpory obnovy a odolnosti;

Pozmeňujúci návrh 111

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) rozsah, v akom boli splnené 
ustanovenia článku 16 ods. 3 písm. ba).

Pozmeňujúci návrh 112

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 

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

a najneskôr do troch rokov od konca roku 
2027 posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť 
ex post.

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Správa o hodnotení ex post 
pozostáva z celkového posúdenia nástroja 
zriadeného týmto nariadením a musí 
obsahovať informácie o jeho vplyve 
z dlhodobého hľadiska.

4. Správa o hodnotení ex post 
pozostáva z celkového posúdenia nástroja 
zriadeného týmto nariadením a musí 
obsahovať informácie o jeho vplyve 
z dlhodobého hľadiska vrátane rovnosti 
medzi ženami a mužmi.

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie musia, najmä pri 
propagácii akcií a ich výsledkov, priznať 
pôvod a zabezpečiť zviditeľnenie 
finančných prostriedkov Únie tak, že 
poskytujú koherentné, účinné a primerané 
cielené informácie rôznym cieľovým 
skupinám vrátane médií a verejnosti.

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie musia, najmä pri 
propagácii akcií a ich výsledkov, priznať 
pôvod a zabezpečiť zviditeľnenie 
finančných prostriedkov Únie tak, že 
poskytujú koherentné, účinné a primerané 
cielené informácie verejnosti, a to aj 
prostredníctvom médií a na 
nediskriminačnom základe.

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa 
informačné a komunikačné činnosti 
Komisie uvedené v odseku 2, najmä 
pokiaľ ide o povinnosť využiť podporu 
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poskytovanú v rámci mechanizmu, riadne 
šírili na príslušnej regionálnej a miestnej 
úrovni.

Pozmeňujúci návrh 116

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.

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh nariadenia
Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27a
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 ods. 1 a ods. 2 a 
článku 17 ods. 1 sa Komisii udeľuje na 
obdobie siedmich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto sedemročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje 
o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
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takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 9 ods. 1 a ods. 2 a článku 17 ods. 1 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré 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 oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 9 ods. 1 a ods. 2 a článku 17 ods. 1 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh 118

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) či plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k rozvoju kľúčovej 
infraštruktúry, najmä v členských štátoch, 
kde je HDP na obyvateľa pod priemerom 
Únie a či je úroveň verejného dlhu 
udržateľná.
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Pozmeňujúci návrh 119

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2.4 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k vykonávaniu zásad EPSP 
a k dosahovaniu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja,

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2.4 – zarážka 1 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k lepšej budúcnosti pre ďalšiu 
generáciu,

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2.4 – zarážka 1 c (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k prijatiu integrovaných 
investičných plánov v oblasti digitálnej 
infraštruktúry a zručností, ako aj k 
vytvoreniu účinného rámca financovania, 
ktorý by mal zabezpečiť dosiahnutie 
najvyššej možnej miery 
konkurencieschopnosti regiónov Únie,
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