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Pozměňovací návrh 65
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Články 2 a 8 Smlouvy stanoví, že 
rovnost žen a mužů je hodnotou Unie a že 
při všech svých činnostech by Unie měla 
usilovat o odstranění nerovností a o 
podporu rovnosti žen a mužů. 
Začleňování hlediska rovnosti žen a 
mužů, včetně sestavování rozpočtu s 
ohledem na rovnost žen a mužů, by proto 
mělo být prováděno ve všech politikách a 
nařízeních EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. S cílem zajistit kvalitní pracovní 
místa a hospodářský růst, rovné 
příležitosti a sociální ochranu a rovný 
přístup k nim, aby byly chráněny 
ohrožené skupiny obyvatel a aby došlo 
k zlepšení životních podmínek všech 
občanů, se v rámci cílů evropského 
semestru řeší také otázka strukturálních 
reforem založených na solidaritě, 
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finančních prostředků Unie. integraci a sociální spravedlnosti. Na 
podporu těchto reforem vypracovávají 
členské státy své vlastní vnitrostátní 
víceleté investiční strategie. Uvedené 
strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“) 
vycházející ze zásad evropského pilíře 
sociálních práv, cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje i cílů Zelené dohody 
pro Evropu. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 68
Sandra Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem pro 
určení priorit vnitrostátních reforem a 
sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 
včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. Na podporu těchto reforem 
vypracovávají členské státy své vlastní 
vnitrostátní víceleté investiční strategie. 
Uvedené strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány z 
vnitrostátních finančních prostředků a/nebo 
finančních prostředků Unie.

(3) Vzhledem ke svým specifickým 
doporučením a strukturálním reformám 
je evropský semestr nástrojem pro zásahy 
EU, který je určen k dohledu nad 
fiskálními a hospodářskými politikami 
členských států a k jejich vymezení a 
velmi často využívá vydírání a sankce jako 
prostředek k uplatňování opatření, jejichž 
cílem je liberalizace veřejných služeb, 
deregulace práce a prosazování politik 
úsporných opatření. Jeho provádění vede 
k pomalému hospodářskému rozvoji, 
nezaměstnanosti, chudobě a 
socioekonomickým a územním rozdílům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 69
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Koronavirová krize 
má nepřiměřený dopad na ženy a dívky v 
důsledku stávajících nerovností, které 
vedou mimo jiné ke zvýšenému riziku 
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hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik a 
finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji se z 
nich zotavit. Střednědobé a dlouhodobé 
důsledky krize COVID-19 budou 
rozhodujícím způsobem záviset na tom, jak 
rychle se ekonomiky členských států z 
krize zotaví, což zase závisí na fiskálním 
prostoru, který mají členské státy k 
dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

násilí páchaného na ženách a dívkách 
během omezení volného pohybu osob a k 
vyššímu odchodu z trhu práce spojenému 
s vyšší zátěží v oblasti péče, s vyšším 
podílem žen zaměstnaných v odvětvích 
zasažených uzávěrou, v neformální 
ekonomice, v odvětvích s vyšší mírou 
nejistých podmínek, a na organizace pro 
práva žen. Současná pandemie COVID-19 
a také předchozí hospodářská a finanční 
krize ukazují, že budování silných a 
odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii. Současná 
pandemie COVID-19 a předchozí 
hospodářská a finanční krize ukázala, že v 
důsledku krizí se rozdíly mezi členskými 
státy často zvětšují, pokud jde o 
hospodářský rozvoj, fiskální zdroje, 
životní úroveň a kvalitu veřejných služeb. 
Hospodářské krize trvale prohlubují nebo 
ukazují nerovnost mezi společnostmi i 
uvnitř společnosti, ledaže by jejich dopady 
byly rychle a účinně zmírněny pomocí 
připravenosti na krize a hospodářské, 
sociální, ekologické a administrativní 
odolnosti. Nedostatečná odolnost může 
rovněž vést k vedlejším účinkům otřesů 
mezi členskými státy nebo v rámci Unie 
jako celku, jimž je možno se vyhnout, což 
představuje výzvy pro konvergenci a 
soudržnost v Unii a ohrožuje stabilitu 
hospodářské a měnové unie a jednotného 
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trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sandra Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 odhalilo nedostatky 
politik podporovaných EU, které mají 
centralizované pravomoci v jejích 
orgánech, a omezuje svrchovanou 
pravomoc členských států, dereguluje 
pracovněprávní vztahy, zmírňuje pravidla 
týkající se pracovní doby a snižuje příjmy 
pracovníků a přispívá k likvidaci a 
privatizaci veřejných služeb. Pandemie 
COVID -19 ukazuje, že členské státy se 
silněji regulovanými pracovními 
podmínkami a veřejnými službami, které 
nabízejí univerzální sociální reakce a 
pomáhají řešit strukturální vyloučení, 
mají lepší schopnosti, pokud jde o 
odolnost, a lepší potenciál obnovy.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných 
a odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách, zejména systémů 
sociálního zabezpečení zajišťujících 
důstojnou životní úroveň a dostupných 
pro všechny, členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji se z 
nich zotavit. Střednědobé a dlouhodobé 
důsledky krize COVID-19 budou 
rozhodujícím způsobem záviset na tom, jak 
rychle se ekonomiky členských států z 
krize zotaví, což zase závisí na fiskálním 
prostoru, který mají členské státy k 
dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii. Tyto reformy 
a investice budou muset zohlednit rovněž 
požadavky spojené s podporou ochrany 
lidského zdraví, inkluzivních a kvalitních 
trhů práce se zvláštním důrazem na 
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zaměstnanost mladých lidí, s existencí 
přístupných, cenově dostupných a 
kvalitních veřejných služeb, se zárukou 
důstojné životní úrovně a sociálního 
zabezpečení pro všechny, jakož i s vysokou 
úrovní vzdělávání a celoživotního učení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Miriam Lexmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 74
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Systémy sociálního zabezpečení 
zaručují evropským společnostem a 
občanům integrované služby a 
hospodářské výhody pro důstojný život, a 
to v těchto oblastech intervence: sociální 
zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání, 
bydlení, zaměstnanost, spravedlnost a 
sociální služby pro zranitelné skupiny. 
Hrají klíčovou úlohu při dosahování 
udržitelného sociálního rozvoje, 
prosazování rovnosti a sociální 
spravedlnosti. V důsledku koronavirové 
krize jsou systémy sociálního zabezpečení 
vystaveny nebývalému stresu a tlaku, 
neboť se nepočítalo s pokrytím 
společenské poptávky v souvislosti s 
mimořádnou zdravotní a hospodářskou 
situací. Systémy sociálního zabezpečení 
budou muset být posíleny tak, aby mohly 
fungovat a pomáhat všem obyvatelům, 
zejména v krizových situacích nebo v 
systémových otřesech.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Hospodářské důsledky šíření 
onemocnění COVID-19 výrazně snížily 
fiskální manévrovací prostor pro mnoho 
členských států, což oslabuje jejich 
schopnost provádět důležité reformní a 
investiční priority. Zatímco evropský 
semestr je rámcem EU pro určování 
hospodářských reforem a investičních 
priorit, potřeba oživení a budování 
odolnosti, kterou zdůraznila pandemie 
COVID-19, přesahuje oblast hospodářské 
politiky a musí být při navrhování a 
vytváření evropského semestru 
odpovídajícím způsobem 
upřednostňována. Řízení hospodářské a 
měnové unie je třeba upravit, a to i 
překonáním jejích nedostatků v oblasti 
parlamentní odpovědnosti a 
nedostatečného demokratického dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení, které jde ruku v 
ruce s prováděním evropského pilíře 
sociálních práv, cílů udržitelného rozvoje 
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a Pařížské dohody. Spolu s dopady této 
pandemické krize i změna klimatu a 
environmentální výzvy, globalizace, 
digitální posun a demografické změny 
hluboce transformují evropské ekonomiky 
a společnosti. Tyto reformy budou muset 
reagovat současně na celou řadu 
současných výzev.

Or. fr

Pozměňovací návrh 77
Eugen Tomac

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení, zejména proto, 
že i před pandemií EU zaznamenala 
propast v sociálních investicích, kterou 
Evropská komise odhaduje na 142 miliard 
EUR ročně napříč různými odvětvími, 
přičemž 15 miliard EUR představuje 
schodek ve vzdělávání a 70 miliard EUR 
ve zdravotnictví.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

5. Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik a k pokroku v 
sociální oblasti, posilují přizpůsobivost a 
uvolňují potenciál růstu zaměřeného na 
začlenění, je jednou z priorit politik Unie. 
Jsou proto velmi důležité k tomu, aby se 
oživení dostalo na udržitelnou cestu, a k 
podpoře procesu vzestupné hospodářské a 
sociální konvergence. To je ještě 
nezbytnější po krizi způsobené pandemií, 
aby se usnadnila cesta k rychlému oživení. 
Základním kamenem tohoto procesu 
budování inkluzivních a odolných 
společností musí být sociální udržitelnost 
a začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

5. Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
ekonomik a společností, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se usnadnila 
cesta k rychlému oživení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ženy stojí v čele krize COVID-19 a 
tvoří většinu zdravotnických pracovníků 
po celé EU a vyvažování neplacené 
pečovatelské práce s povinnostmi v 
zaměstnání bylo stále komplikovanější pro 
samoživitele, mezi nimiž ženy tvoří 85 %. 
Investice do solidní pečovatelské 
infrastruktury jsou zásadní pro zajištění 
rovnosti žen a mužů, posílení 
hospodářského postavení žen, budování 
odolných společností, boj proti nejistým 
podmínkám v odvětvích, v nichž dominují 
ženy, podporu tvorby pracovních míst, 
předcházení chudobě a sociálnímu 
vyloučení a pro pozitivní dopad na HDP, 
neboť umožňuje, aby se více žen podílelo 
na placené práci.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Maria Walsh

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na 

(6) Politiky hospodářských úsporných 
opatření přijaté v důsledku celosvětové 
finanční krize v roce 2008 vedly k 
drastickému snížení veřejných investic. Je 
však nezbytné jednat proticyklicky a 
investice podpořit v dobách krizí, aby se 
urychlilo hospodářské a sociální oživení, 
chránila zaměstnanost a vytvářela se nová 
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čistou energii, zvyšování energetické 
účinnosti v oblasti bydlení a dalších 
klíčových hospodářských odvětvích jsou 
důležité pro dosažení udržitelného růstu a 
pomáhají vytvářet pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
vyšší odolnosti a menší závislosti.

pracovní místa, posílil se dlouhodobý 
udržitelný růstový potenciál s cílem zvýšit 
rovněž sociální odolnost a soudržnost a 
zabránit nárůstu nerovností a chudoby. 
Pro dosažení udržitelného růstu a 
vytváření pracovních míst je nezbytné 
investovat do zelených a digitálních 
technologií, kapacit a procesů zaměřených 
na dosažení oběhového a uhlíkově 
neutrálního hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, boj proti nejistotě v oblasti 
energetiky, jakož i zvyšování energetické 
účinnosti v oblasti bydlení a dalších 
klíčových hospodářských odvětvích jsou 
důležité pro dosažení udržitelného růstu a 
pomáhají vytvářet kvalitní pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
vyšší odolnosti a menší závislosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Miriam Lexmann
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet a udržovat pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
vyšší odolnosti a menší závislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet kvalitní pracovní místa. 
Diverzifikace klíčových dodavatelských 
řetězců Unii rovněž pomůže dosáhnout 
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menší závislosti. vyšší odolnosti a větší nezávislosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout mechanismus, který umožní 
rozdělování přímé podpory z úrovně EU 
členským státům prostřednictvím 
inovativního nástroje, který upravuje 
rozdělování finančních prostředků na 
podporu evropských priorit a zajišťuje 
odpovědnost, transparentnost a 
demokratický dohled, pokud jde o 
provádění dohodnutých vnitrostátních 
reformních a investičních plánů. Za tímto 
účelem by tímto nařízením měla být 
zřízena facilita na podporu oživení a 
odolnosti (dále jen „facilita“), která by 
poskytovala účinnou finanční a významnou 
podporu pro realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech, zejména s ohledem na 
dosažení cílů nové strategie udržitelného 
růstu představené v rámci Zelené dohody 
pro Evropu. Facilita by měl být komplexní 
a měla by vycházet ze zkušeností, které 
Komise a členské státy získaly při 
používání jiných nástrojů a programů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Sandra Pereira
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

8. Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“) s cílem usnadnit cestu k 
veřejným investicím, které by mohly 
pomoci při zavádění politik, které 
respektují potřeby členských států a jejich 
rozvojové strategie a podporují důstojnou 
práci, která je spravedlivě placená a 
podložená kolektivním vyjednáváním, 
podporují veřejné investice do 
infrastruktury a výrobních odvětví, 
podporují ekologický a inovativní rozvoj, 
který zaručuje sociální a územní 
soudržnost, podporují veřejné služby a 
investují do nich a přináší všeobecné, 
vysoce kvalitní a přístupné reakce v 
sociální oblasti. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Nástroj bude pracovat v 
součinnosti a doplňkovosti s fondem 
InvestEU, což členským státům umožní, 
aby v rámci plánu na podporu oživení a 
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odolnosti přidělily částku, která má být 
poskytnuta prostřednictvím fondu 
InvestEU na podporu solventnosti 
společností se sídlem v členských státech a 
na přípravné, monitorovací, kontrolní, 
auditní a hodnotící činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením s 
minimálně 50 % svých prostředků 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 40 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů Unie v oblasti klimatu a 
dalších 10 % na biologickou rozmanitost. 
Taxonomie EU by měla být využívána ke 
sledování provádění těchto zastřešujících 
cílů. Facilita by měla podporovat pouze 
činnosti, které významně nepoškozují 
jeden nebo několik environmentálních 
cílů uvedených v článku 9 nařízení (EU) 
2020/852 podle článku 17 nařízení (EU) 
2020/852 a činnosti prováděné v souladu s 
„minimálními zárukami“ podle článku 18 
nařízení (EU) 2020/852.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Eugen Tomac



AM\1211996CS.docx 21/128 PE655.970v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu. Dále, 
vzhledem k tomu, že Agenda pro 
udržitelný rozvoj 2030 vyžaduje ucelený a 
průřezový politický přístup, aby bylo 
zajištěno, že hospodářské, sociální a 
environmentální výzvy budou řešeny 
společně, musí být sociální rozměr 
udržitelnosti v rámci facility stejnou 
prioritou a podstatou všech politik by měly 
mít dobré životní podmínky občanů.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN bude 
facilita zřízená tímto nařízením vždy a ve 
všech případech pokrývat všechny 
hospodářské a sociální potřeby vzniklé v 
důsledku pandemie COVID-19 a pokud 
možno přispívat k začleňování opatření 
v oblasti klimatu a environmentální 
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udržitelnosti a k dosažení celkového cíle 
25 % výdajů z rozpočtu EU na podporu 
cílů v oblasti klimatu.

Or. es

Pozměňovací návrh 91
Marianne Vind

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 30 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu, přičemž 
žádné prostředky nebudou určeny na 
opatření, která by negativně ovlivnila 
cestu ke klimaticky neutrální EU v roce 
2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 

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

facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti, stejně jako k 
zajištění spravedlivé transformace, která 
nebude nikoho opomíjet, a k dosažení 
spravedlivé transformace a celkového cíle 
37 % výdajů z rozpočtu EU na podporu 
cílů v oblasti klimatu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) S ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv jako na evropskou 
sociální strategii, jejímž cílem je zajistit, 
aby transformace v oblasti klimatické 
neutrality, digitalizace a demografické 
změny, jakož i oživení z pandemie 
COVID-19, byly sociálně spravedlivé a 
řádné, facilita zřízená tímto nařízením 
přispěje k provádění jeho 20 zásad a k 
dosažení cílů a milníků sociálního 
pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Za účelem splnění těchto 
celkových cílů budou příslušná opatření 

vypouští se
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identifikována během přípravy 
a provádění facility a budou znovu 
posuzována v rámci příslušných 
hodnocení a přezkumných postupů. 
Náležitá pozornost by rovněž měla být 
věnována dopadu vnitrostátních plánů 
předložených podle tohoto nařízení na 
podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou 
hrát přednostní úlohu při obnově a 
modernizaci naší ekonomiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Rozsah uplatňování facility by se 
měl vztahovat na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální 
a územní soudržností, se zelenou a 
digitální transformací, zdravím, 
hospodářskou soutěží, podnikáním, 
odolností, produktivitou, stabilitou 
finančních systémů, kulturou, 
vzděláváním a dovednostmi, politikou 
zaměřenou na děti a mládež, výzkumem 
a inovacemi, inteligentním a inkluzivním 
růstem, systémy veřejného zdravotnictví, 
opatřeními zavedenými v souladu 
s evropským pilířem sociálních práv, jako 
je sociální ochrana, kvalitní pracovní 
místa a investice, rovnost žen 
a mužů, začleňování osob se zdravotním 
postižením do společnosti, sociální dialog 
a posilování demokratických systémů, 
včetně účinných a nezávislých soudních 
systémů, jakož i plurality médií a svobody 
médií.
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Or. en

Pozměňovací návrh 96
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí o 
návrzích plánů na podporu oživení a 
odolnosti a pozastavit platby z této facility 
v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
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ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí o 
návrzích plánů na podporu oživení a 
odolnosti a pozastavit platby z této facility 
v případě významného neplnění požadavků 
v souvislosti s příslušnými případy 
týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Komisi svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie (SFEU) akty, 
pokud jde o pozastavení nebo zrušení 
pozastavení, lhůty k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a celkového nebo částečného 
pozastavení plateb z této facility v případě 
významného neplnění požadavků 
v souvislosti s příslušnými případy 
týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Je třeba připomenout, 
že pokud bude platit obecná doložka o 
výjimce a budou přetrvávat hospodářské a 
sociální důsledky pandemie COVID-19, 
nepoužijí se opatření spojená s řádnou 
správou ekonomických záležitostí.
Tento nástroj by měl být rovněž spojen s 
dodržováním jak cílů v oblasti klimatu 
stanovených v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) XXX / XX 
[rámec potřebný k dosažení klimatické 
neutrality, kterým se mění nařízení (EU) 
2018/1999 (evropský právní rámec pro 
klima)] (…), tak evropského pilíře 
sociálních práv. V případě významného 
neplnění cílů v oblasti klimatu a/nebo 
evropského pilíře sociálních práv by měla 
být na Komisi přenesena také pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
pokud jde o pozastavení nebo zrušení 
pozastavení lhůty stanovené pro přijetí 
rozhodnutí o návrzích plánů obnovy a 
odolnosti a o úplném nebo částečném 
pozastavení plateb z titulu této facility.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a přispění k plnění cílů 
unijních politik, cílů udržitelného rozvoje 
OSN a evropského pilíře sociálních práv. 
Za tímto účelem by měla přispívat ke 
zlepšení odolnosti a přizpůsobivosti 
členských států, zmírňování sociálních a 
hospodářských dopadů krize a k podpoře 
digitální transformace a podpoře 
spravedlivého a inkluzivního přechodu k 
ekologicky udržitelnému, oběhovému 
hospodářství účinně využívajícímu energii 
a zdroje, kde nedochází k čistým emisím 
skleníkových plynů, a to co nejdříve a 
nejpozději do roku 2050, aby se tak 
podpořila tvorba pracovních míst a 
udržitelný růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný a 
genderově vyvážený udržitelný růst.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti a 
přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 

(14) Obecným cílem facility by měl být 
příspěvek k řešení výzev spojených se šesti 
oblastmi politik stanovenými v tomto 
nařízení, a to podporou hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, a napomoci 
plnění cílů unijních politik, cílů OSN pro 
udržitelný rozvoj, evropského pilíře 
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transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

sociálních práv a Pařížské dohody a k 
posílení jednotného trhu. Za tímto účelem 
by měla přispívat ke zlepšení odolnosti a 
přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace, sociálního pokroku, 
přispívat k obnově růstového potenciálu 
unijních ekonomik, posílení tvorby 
kvalitních pracovních míst po pandemii 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Cílem facility by měl být příspěvek 
k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, ke strategické autonomii 
Unie, k dosažení cílů udržitelného rozvoje 
OSN a cílů Unie v oblasti klimatu, jakož i 
k provádění evropského pilíře sociálních 
práv. Za tímto účelem by měla přispívat ke 
zlepšení odolnosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a o mladé lidi, a k 
podpoře zelené a digitální transformace s 
cílem dosáhnout klimaticky neutrální 
Evropy do roku 2050, aby se tak obnovil 
růstový potenciál unijních ekonomik po 
krizi, posílila tvorba kvalitních pracovních 
míst a podpořil udržitelný růst.

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Miriam Lexmann
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 103
Miriam Lexmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Za účelem dosažení obecných cílů 
by měla facilita rovněž přispět ke zlepšení 
odolnosti členských států tím, že zahrnuje 
vzdělávání, odbornou přípravu, 
rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace, 
včetně formálního a neformálního 
vzdělávání. Účinná podpora vzdělávacího 
procesu, která odráží všechny současné 
výzvy, by měla zahrnovat všechny 
zúčastněné strany, jako jsou nevládní 
organizace, obchodní a výzkumné 
instituce. Vzdělávací proces by měl být 
inkluzivní a měl by reagovat na 
dynamické potřeby trhu práce. 

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sandra Pereira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v plánech na podporu oživení 
a odolnosti. Uvedený specifický cíl by měl 
být plněn v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

15. Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout členským státům finanční 
podporu pro projekty podporující jejich 
rozvoj, investice do výrobních a 
strategických odvětví, které hrají 
strukturalizační úlohu při poskytování 
univerzálních, bezplatných a vysoce 
kvalitních veřejných služeb. Uvedený 
specifický cíl by měl být plněn s náležitým 
ohledem na konkrétní rozvojové strategie 
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dotčených členských států a být 
smysluplným příspěvkem k dopadu 
onemocnění COVID-19 a veřejných 
investic, které hrají strukturalizační úlohu 
při zajišťování sociální a územní 
soudržnosti členských států a Evropské 
unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 105
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení a 
odolnosti. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl být v souladu se závazky 
Unie podle Pařížské dohody a zohlednit 
příslušné výzvy a priority jednotlivých 
zemí stanovené v kontextu evropského 
semestru, s národními programy reforem, 
národními energetickými a klimatickými 
plány, plány spravedlivé transformace a 
dohodami o partnerství a operačními 
programy přijatými v rámci fondů Unie. V 
zájmu posílení opatření, která spadají do 
priorit Zelené dohody pro Evropu a 
Digitální agendy, by měl plán rovněž 
stanovit opatření, která jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci. Opatření 
by měla umožnit rychlé dosažení cílů a 
příspěvků stanovených v národních 
energetických a klimatických plánech a 
jejich aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí a v souladu se 
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a životního prostředí. zásadou „významně nepoškozovat“ 
stanovenou v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 
18. června 2020 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování a o 
změně nařízení (EU) 2019/2088 [nařízení 
o taxonomii EU]. Facilita by neměla být 
využívána na podporu činností uvedených 
v seznamu vyloučení uvedeném v tomto 
nařízení. Alespoň 50 % plánů na podporu 
oživení a odolnosti by mělo být zaměřeno 
na začleňování opatření v oblasti klimatu 
a biologické rozmanitosti a cílů v oblasti 
životního prostředí a udržitelnosti. 
Taxonomie EU by měla být využívána ke 
sledování provádění těchto zastřešujících 
cílů. Plány na podporu oživení a odolnosti 
by měly být v souladu se strategií EU pro 
rovnost žen a mužů na období 2020–2025. 
Opatření by měla být rovněž v souladu s 
povinností dodržovat a podporovat 
hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o 
EU. Plány by měly obsahovat průřezovou 
genderovou část zahrnující mimo jiné 
povinná posouzení dopadu na rovnost žen 
a mužů a kontroly ex post, hodnocení 
rovnosti žen a mužů a požadavky týkající 
se genderové vyváženosti a stejné odměny 
vztahující se ke všem hospodářským 
činnostem podporovaným těmito plány. 
Členské státy by rovněž měly zajistit 
shromažďování údajů rozlišených podle 
pohlaví a sestavování rozpočtu s ohledem 
na rovnost žen a mužů pro vnitrostátní 
plány. 

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení a 
odolnosti. Mají-li prováděné reformy 
získat širokou podporu, měly by členské 
státy, které chtějí využít výhod facility, 
v rámci postupu vypracování plánu 
na podporu oživení a odolnosti 
konzultovat v souladu s kodexem chování 
pro partnerskou spolupráci s regionálními 
a místními orgány a dalšími zúčastněnými 
stranami, včetně sociálních partnerů 
a občanské společnosti. Plán na podporu 
oživení a odolnosti by měl být v souladu s 
příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami o 
partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. Plán obnovy 
a odolnosti by měl rovněž obsahovat 
specifické ukazatele nerovnosti a 
sociálního pokroku, kterých má být 
dosaženo. V zájmu posílení opatření, která 
spadají do priorit Zelené dohody pro 
Evropu a Digitální agendy, by měl plán 
rovněž stanovit opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci. Opatření by měla umožnit 
rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických a 
klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 108
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného inkluzivního plánu na podporu 
oživení a odolnosti. Plán na podporu 
oživení a odolnosti by měl být v souladu s 
příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
sociálního pokroku, plány spravedlivé 
transformace a dohodami o partnerství a 
operačními programy přijatými v rámci 
fondů Unie. V zájmu posílení opatření, 
která spadají do priorit Zelené dohody pro 
Evropu a Digitální agendy, evropského 
pilíře sociálních práv, záruky pro děti a 
záruk pro mladé lidi, by měl plán rovněž 
stanovit opatření, která jsou relevantní 
podle šesti oblastí politiky stanovených v 
tomto nařízení. Opatření by měla umožnit 
rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických a 
klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí. Alespoň 30 % plánů 
na podporu oživení a odolnosti by mělo 
být zaměřeno na investice související s 
prováděním cílů evropského pilíře 
sociálních práv.

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Marianne Vind

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení a 
odolnosti. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl být v souladu s 
příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami o 
partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která přímo přispívají kzelené a 
digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických a 
klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být prováděny při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí a činnosti, které 
negativně přispívají k cíli klimatické 
neutrality v roce 2050, by proto neměly 
být podporovány prostřednictvím facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Eugen Tomac

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Členské státy by měly zajistit, aby 
byli při vypracovávání národních plánů 
na podporu oživení a odolnosti 
konzultováni sociální partneři. Aby se 
zvýšila soudržnost a relevantnost 
národních plánů, měli by mít sociální 
partneři možnost poskytnout své vstupy v 
rané fázi před předložením národních 
plánů na podporu oživení a odolnosti EU. 
Je-li národní plán na podporu oživení a 
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odolnosti připojen k národnímu programu 
reforem, jsou k návrhu národního 
programu reforem pokud možno 
konzultováni sociální partneři, a to 
nejlépe nejpozději do února. Pokud 
národní plán na podporu oživení a 
odolnosti nebo jejich aktualizace není 
připojen k národnímu programu reforem, 
členské státy zajistí, aby byly vedeny 
konzultace se sociálními partnery 
nejméně jeden měsíc před předložením 
plánu Evropské komisi. Sociální partneři 
jsou vyslechnuti v souladu s 
vnitrostátními pravidly a postupy. Národní 
plány na podporu oživení a odolnosti 
vysvětlí, jak byly zohledněny vstupy 
sociálních partnerů, a pokud o to sociální 
partneři požádají, mělo by být jejich 
stanovisko připojeno k národním 
programům reforem nebo případně k 
národním plánům na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Vzhledem k tomu, že místní orgány 
a obce jsou nejblíže svým občanům a mají 
první zkušenosti s potřebami a problémy 
místních komunit a ekonomik, hrají 
zásadní úlohu v hospodářské a sociální 
obnově. S ohledem na tuto skutečnost by 
měly hrát důležitou úlohu obce a místní 
orgány veřejné správy při plánování a 
provádění této facility, včetně přípravy 
plánů na podporu oživení a odolnosti, 
jakož i řízení projektů v rámci facility. 
Aby bylo možné plně využít potenciál obcí 
a místních orgánů k dosažení oživení a 
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odolnosti, měly by být na ně vyčleněny 
určité zdroje facility na podporu oživení a 
odolnosti, přičemž by měl být vytvořen 
přímý přístup obcí a místních vlád k těmto 
zdrojům. 

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Mechanismus pro spravedlivou 
transformaci je základním prvkem, který 
má zajistit, aby přechod na klimaticky 
neutrální hospodářství proběhl 
spravedlivě. Poskytuje specifickou 
podporu s cílem pomoci mobilizovat 
během období 2021–2027 alespoň 100 
miliard EUR v nejvíce postižených 
regionech a zmírnit tak sociálně-
ekonomický dopad transformace.

Or. es

Pozměňovací návrh 115
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) Členské státy by měly zajistit, aby 
byli při vypracovávání národních plánů 
na podporu oživení a odolnosti 
konzultováni sociální partneři. Aby se 
zvýšila soudržnost a relevantnost 
národních plánů, měli by mít sociální 
partneři možnost poskytnout své vstupy v 
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rané fázi před předložením národních 
plánů na podporu oživení a odolnost EU. 
Je-li národní plán na podporu oživení a 
odolnosti připojen k národnímu programu 
reforem, jsou k návrhu národního 
programu reforem pokud možno 
konzultováni sociální partneři, a to 
nejlépe nejpozději do února. Pokud 
národní plán na podporu oživení a 
odolnosti nebo jeho aktualizace není 
připojen k národnímu programu reforem, 
členské státy zajistí, aby byly vedeny 
konzultace se sociálními partnery 
nejméně jeden měsíc před předložením 
plánu Evropské komisi. Sociální partneři 
jsou vyslechnuti v souladu s 
vnitrostátními pravidly a postupy. Národní 
plány na podporu oživení a odolnosti 
vysvětlí, jak byly zohledněny vstupy 
sociálních partnerů, a pokud si to sociální 
partneři přejí, bude stanovisko sociálních 
partnerů připojeno k národním 
programům reforem nebo případně k 
národním plánům na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). V letech 
2021 a 2022 by tento maximální příspěvek 
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na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

měl být vypočten na základě počtu 
obyvatel, převrácené hodnoty hrubého 
domácího produktu (HDP) na obyvatele, 
míry nezaměstnanosti, uvolnění trhu práce 
a míry rizika chudoby na období 2015–
2019. V letech 2023 a 2024 by tento 
maximální příspěvek měl být vypočten na 
základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty HDP, míry rizika chudoby a 
kumulativní ztráty reálného HDP 
zaznamenané v období 2020 až 2021 
oproti roku 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Tento plán by měl být 
vypracován na základě víceúrovňového 
dialogu s místními orgány, sociálními 
partnery, organizacemi občanské 
společnosti a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami, aby bylo zajištěno 
dosažení co možná nejširšího konsensu. 
Plán na podporu oživení a odolnosti by měl 
stanovovat podrobný soubor opatření pro 
jeho provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na cíle Zelené dohody pro 
Evropu, zejména na udržitelný růstový 
potenciál, tvorbu vysoce kvalitních 
pracovních příležitostí a hospodářskou a 
sociální odolnost; měl by také obsahovat 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
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spolupráci a dosahovat jí. a digitální transformaci; měl by také 
obsahovat opatření pro politicky neutrální 
rozdělování finančních prostředků na 
podporu občanské společnosti a 
neziskových subjektů, jakož i nezávislých 
sdělovacích prostředků až do výše 5 % 
celkových finančních prostředků; měl by 
také obsahovat závazek vlády, že rozdělí 
dostatečné množství finančních 
prostředků obcím, alespoň 80 % 
financování obcí, které měly k dispozici 
před koronavirovou krizí; měl by také 
obsahovat vysvětlení, jak mají opatření, 
která jsou v plánu, řešit nedostatky, pokud 
jde o hodnoty zakotvené v článku 2 SEU. 
Měl by dále obsahovat vysvětlení souladu 
navrženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti s nejnovějšími doporučeními pro 
jednotlivé země přijatými v rámci 
evropského semestru. Plány by měly 
rovněž prokázat, jak by plán měl přispět k 
rovnosti žen a mužů a k genderově 
vyváženému růstu a tvorbě pracovních 
míst. Komise a členské státy by měly v 
průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 

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

cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu kvalitních pracovních 
příležitostí a hospodářskou a sociální 
odolnost; měl by také obsahovat opatření, 
která jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, který přispívá 
k dosažení cílů OSN v oblasti udržitelného 
rozvoje a cílů Unie v oblasti klimatu, 
jakož i k provádění evropského pilíře 
sociálních práv, a měl by také vysvětlit, do 
jaké míry je plán obnovy a odolnosti 
nabídky v souladu s příslušnými výzvami 
a prioritami každé země, které byly 
identifikovány v kontextu evropského 
semestru, zejména s těmi, které jsou 
vázány na sociální politiku a politiku 
zaměstnanosti. Komise a členské státy by 
měly v průběhu celého procesu usilovat o 
úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 

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

také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru, a jak byli konzultováni sociální 
partneři a další příslušné zúčastněné 
strany. Konzultace se sociálními partnery 
by měly být rovněž zaměřeny na posílení 
odpovědnosti a soudržnosti národních 
plánů s cíli a milníky měření dopadu 
národních plánů. Komise a členské státy 
by měly v průběhu celého procesu usilovat 
o úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
nastínit rozsah konzultací vedených s 
regionálními a místními orgány a dalšími 
zúčastněnými stranami, včetně sociálních 
partnerů a občanské společnosti před 
předložením plánu, a rovněž obsahovat 
ukazatele nerovnosti a sociálního 
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byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

pokroku, kterých je třeba dosáhnout, a 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci; měl by také 
obsahovat vysvětlení souladu navrženého 
plánu na podporu oživení a odolnosti s 
příslušnými výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru. Komise a členské 
státy by měly v průběhu celého procesu 
usilovat o úzkou spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Marianne Vind

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která přímo 
přispívají k zelené a digitální transformaci, 
aniž by to mělo negativní dopad na 
možnost dosáhnout do roku 2050 
klimaticky neutrální EU; měl by také 
obsahovat vysvětlení souladu navrženého 
plánu na podporu oživení a odolnosti s 
příslušnými výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru. Komise a členské 
státy by měly v průběhu celého procesu 
usilovat o úzkou spolupráci a dosahovat jí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 122
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; v 
tomto ohledu bude Evropská komise 
podporovat zapojení sociálních partnerů, 
jak je stanoveno v tomto nařízení a při 
plném dodržování vnitrostátních pravidel 
a postupů, prostřednictvím doporučení 
pro jednotlivé země, mnohostranného 
dohledu, vzájemného hodnocení a výměny 
osvědčených postupů; zda plán obsahuje 
opatření, která účinně přispějí ke 
spravedlivé zelené a digitální transformaci 
a k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda 
se očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k plnění 
závazků Unie a jejích členských států, 
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realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

zejména Pařížské dohody, cílů 
udržitelného rozvoje OSN, evropského 
pilíře sociálních práv a začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů, zda je 
odůvodnění, které členský stát poskytl 
ohledně odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
sociální pokrok; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Marianne Vind

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 

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

přispějí k zelené a digitální transformaci a 
výzvám, které z ní vyplývají, a žádná 
opatření, která by negativně ovlivňovala 
možnost dosáhnout do roku 2050 
klimaticky neutrální EU; zda se očekává, 
že plán bude mít v dotčeném členském 
státě trvalý dopad; zda se očekává, že plán 
účinně přispěje k posílení růstového 
potenciálu, tvorbě pracovních míst a 
hospodářské a sociální odolnosti členského 
státu, zmírní hospodářský a sociální dopad 
krize a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti; zda je 
odůvodnění, které členský stát poskytl 
ohledně odhadovaných celkových nákladů 
předloženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti, přiměřené a realistické a úměrné 
očekávanému dopadu na ekonomiku a 
zaměstnanost; zda navržený plán na 
podporu oživení a odolnosti obsahuje 
opatření pro provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících 
soudržné činnosti a zda se očekává, že 
ujednání navržené dotčeným členským 
státem zajistí účinné provádění plánu na 
podporu oživení a odolnosti, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství.

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství; uplatňování 
tohoto nařízení by mělo být plně v souladu 
s článkem 152 SFEU a národní plány na 
podporu oživení a odolnosti vydané na 
základě tohoto nařízení by měly 
zohledňovat vnitrostátní postupy 
a subjekty pověřené tvorbou mezd. Toto 
nařízení zohledňuje článek 28 Listiny 
základních práv Evropské unie a jeho 
uplatňováním není dotčeno právo 
sjednávat, uzavírat nebo vymáhat 
kolektivní smlouvy ani právo na kolektivní 
akci podle vnitrostátního práva a praxe.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 

(24) S cílem přispět k přípravě vysoce 
kvalitních plánů a pomoci Komisi při 
posuzování plánů na podporu oživení a 
odolnosti, které předložily členské státy, 
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jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství.

jakož i míry jejich plnění, by mělo být 
zahrnuto ustanovení o využití odborného 
poradenství a, na žádost členského státu, 
vzájemného poradenství. Pokud se tyto 
odborné znalosti týkají politik v oblasti 
práce, jsou sociální partneři informováni 
a nakonec zapojeni. Technickou pomoc 
nelze vyžadovat v oblastech, které zcela 
nebo částečně spadají do působnosti 
sociálních partnerů, pokud sociální 
partneři neposkytnou svůj souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) Uplatňování tohoto nařízení by 
mělo být plně v souladu s článkem 152 
SFEU a národní plány na podporu 
oživení a odolnosti vydané na základě 
tohoto nařízení by měly zohledňovat 
vnitrostátní postupy a subjekty pověřené 
tvorbou mezd. Toto nařízení zohledňuje 
článek 28 Listiny základních práv 
Evropské unie a jeho uplatňováním není 
dotčeno právo sjednávat, uzavírat nebo 
vymáhat kolektivní smlouvy ani právo na 
kolektivní akci podle vnitrostátního práva 
a praxe.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Jestliže plán na podporu oživení a 
odolnosti posuzovací kritéria splňuje 
uspokojivě, měl by být dotčenému 
členskému státu přidělen maximální 
finanční příspěvek, pokud jsou odhadované 
celkové náklady na reformu a investice 
zahrnuté do plánu na podporu oživení a 
odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

(26) Rada by měla na návrh Komise 
schválit posouzení plánů na podporu 
oživení a odolnosti prostřednictvím 
prováděcího rozhodnutí, které by mělo být 
přijato do čtyř týdnů od návrhu. Jestliže 
plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria splňuje uspokojivě, měl 
by být dotčenému členskému státu přidělen 
maximální finanční příspěvek, pokud jsou 
odhadované celkové náklady na reformu a 
investice zahrnuté do plánu na podporu 
oživení a odolnosti rovny částce samotného 
maximálního finančního příspěvku nebo 
jsou vyšší. Dotčenému členskému státu by 
místo toho měla být přidělena částka 
rovnající se odhadovaným celkovým 
nákladům plánu na podporu oživení a 
odolnosti, pokud jsou tyto odhadované 
celkové náklady nižší než samotný 
maximální finanční příspěvek. V případě, 
že na plán na podporu oživení a odolnosti 
posuzovací kritéria nesplňuje uspokojivě, 
neměl by se členskému státu přidělit žádný 
finanční příspěvek.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2023. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
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přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2023.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Domnívá-
li se Komise, že důvody předložené 
dotčeným členským státem tuto změnu 
odůvodňují, měla by tento nový plán 
posoudit do dvou měsíců. Dotčený členský 
stát a Komise se mohou v případě potřeby 
dohodnout na prodloužení této lhůty o 
přiměřenou dobu. Rada by měla nanávrh 
Komise schválit posouzení nového plánu 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Pokud evropský semestr, a 
zejména doporučení pro jednotlivé země, 
zjistí problémy, které vyžadují naléhavé 
reformy, avšak dotčený členský stát 
nedostatečně využívá přidělené finanční 
prostředky, nebo se Komise rozhodla toto 
financování pozastavit z důvodu 
neuspokojivého provádění plánů na 
podporu oživení a odolnosti nebo v 
případě nedostatků týkajících se právního 
státu, opatření na regionální a místní 
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úrovni, včetně iniciativ občanské 
společnosti, které přispívají k řešení těchto 
problémů, by měla i nadále využívat 
nástroje a finanční prostředky by měly být 
poskytnuty regionálním a místním 
orgánům a dalším zúčastněným stranám, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34 a) Členské státy by měly zajistit, aby 
komunikační činnosti, zejména pokud jde 
o povinnost zviditelnit podporu 
poskytovanou v rámci facility, byly řádně 
a nediskriminačním způsobem šířeny na 
příslušné regionální a místní úrovni na 
více místech.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek k 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek k 
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provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13 . Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13 . Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 
ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu, demokratické 
kontroly a rovnováhy, nezávislé 
soudnictví, pluralita médií a svoboda 
médií jsou základními podmínkami 
řádného finančního řízení a efektivního 
financování z prostředků EU a boje proti 
korupci.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
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způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek k 
provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti a 
vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla Komise 
vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13 . Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování Evropské 
unie. Tato pravidla jsou stanovena 

(39) Plány na podporu oživení a 
odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla přijmout 
Rada prostřednictvím prováděcího 
rozhodnutí na návrh Komise. Za účelem 
zajištění jednotných podmínek k provádění 
tohoto nařízení by měly být Komisi 
svěřeny prováděcí pravomoci. Prováděcí 
pravomoci týkající se přijetí plánů na 
podporu oživení a odolnosti a vyplacení 
finanční podpory po splnění příslušných 
milníků a cílů by měla Komise vykonávat 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 na 
základě jeho přezkumného postupu13 . Po 
přijetí prováděcího rozhodnutí by mělo být 
možné, aby se dotčený členský stát a 
Komise dohodly na určitých provozních 
ujednáních technické povahy, které stanoví 
podrobné aspekty provádění, pokud jde o 
harmonogramy, ukazatele pro milníky a 
cíle a přístup k podkladovým údajům. Aby 
byla provozní ujednání neustále relevantní, 
pokud jde o stávající okolnosti při 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti, mělo by být možné měnit prvky 
takových technických ujednání na základě 
vzájemné dohody. Na toto nařízení se 
vztahují horizontální finanční pravidla 
přijatá Evropským parlamentem a Radou 
na základě článku 322 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Tato pravidla 
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ve finančním nařízení a vymezují zejména 
postup pro sestavení a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění rozpočtu 
a pro kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu k 
právnímu státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z prostředků EU.

jsou stanovena ve finančním nařízení a 
vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen a 
nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž týkají ochrany rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků ve 
vztahu k právnímu státu v členských 
státech, neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování z 
prostředků EU.

__________________ __________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na šest hlavních 
oblastí politiky:
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– zelenou transformaci, se zohledněním 
cílů vytyčených v Zelené dohodě pro 
Evropu;
- digitální transformaci, se zohledněním 
cílů vytyčených v Digitální agendě;
– hospodářskou soudržnost, produktivitu 
a konkurenceschopnost, se zohledněním 
cílů vytyčených v průmyslové strategii a 
strategii pro malé a střední podniky;
- sociální soudržnost, se zohledněním cílů 
evropského pilíře sociálních práv;
– institucionální odolnost, vzhledem k 
rostoucí schopnosti reagovat na krize; a 
na
– politiky v rámci nástroje Next 
Generation se zohledněním cílů záruk pro 
mladé lidi a záruky pro děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, kulturou, vzděláním a 
dovednostmi, výzkumem a inovacemi, 
inteligentním, udržitelným a inkluzivním 
růstem, sociální ochranou, kvalitní 
zaměstnaností a investicemi, rovností žen a 
mužů, začleněním osob se zdravotním 
postižením, stabilitou finančních systémů, 
sociálním dialogem a posilováním 
demokratických systémů, včetně účinných 
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a nezávislých soudních systémů, jakož i 
plurality médií a svobody médií.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Marianne Vind

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, přechodem ke 
klimaticky neutrální EU do roku 2050, 
digitální transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
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výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Eugen Tomac

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nástroj na podporu oživení a 
odolnosti zřízený tímto nařízením se 
nevztahuje na:
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a) vyřazování jaderných elektráren z 
provozu nebo jejich výstavbu,
b) výrobu, zpracování, distribuci, 
skladování nebo spalování fosilních paliv,
c) investice do letištní infrastruktury, 
vyjma nejvzdálenějších regionů,
d) investice do rozšiřování kapacity 
dálniční infrastruktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a (nový)
1. Uplatňování tohoto nařízení je plně v 
souladu s článkem 152 Smlouvy o 
fungování EU a doporučení vydaná na 
základě tohoto nařízení zohledňují 
vnitrostátní postupy a subjekty pověřené 
tvorbou mezd. Toto nařízení zohledňuje 
článek 28 Listiny základních práv 
Evropské unie a jeho uplatňováním není 
dotčeno právo sjednávat, uzavírat nebo 
vymáhat kolektivní smlouvy ani právo na 
kolektivní opatření podle vnitrostátního 
práva a praxe.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je přispívat k 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, ke strategické autonomii 
Unie, k dosažení cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje a cílů Unie v oblasti 
klimatu, jakož i k provádění evropského 
pilíře sociálních práv tím, že zlepší 
kapacitu odolnosti a přizpůsobivosti 
členských států, zmírní sociální a 
hospodářský dopad krize, zejména pro 
nejzranitelnější skupiny a mladé lidi, a 
podpoří zelenou a digitální transformaci, a 
tím přispěje k obnově růstového potenciálu 
ekonomik Unie, podpoře tvorby kvalitních 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 148
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 149
Eugen Tomac

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Marianne Vind

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří přechod ke klimaticky neutrální 
EU do roku 2050 a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
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COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Sandra Pereira

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti.  Uvedený specifický 
cíl je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
podporu projektů podporujících jejich 
rozvoj, investice do produktivních a 
strategických odvětví a hrát 
strukturalizační úlohu při poskytování 
univerzálních, bezplatných a vysoce 
kvalitních veřejných služeb. Uvedený 
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specifický cíl je potřeba plnit s náležitým 
ohledem na konkrétní rozvojové strategie 
dotčených členských států asmysluplně 
přispívat poskytováním okamžité reakce 
na dopad onemocnění COVID-19 a na 
veřejné investice, které hrají 
strukturalizační úlohu při zajišťování 
sociální a územní soudržnosti členských 
států a Evropské unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 153
Eugen Tomac

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti při zohlednění toho, že 
ekonomické rozdíly, sociální nerovnost a 
nedostatečná sociální ochrana mají 
vedlejší účinky, které podkopávají 
celkovou stabilitu EU. Uvedený specifický 
cíl je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Facilita přispívá k naplňování cílů 
unijních politik, cílů udržitelného rozvoje 
OSN, evropského pilíře sociálních práv a 
Pařížské dohody a k upevňování 
jednotného trhu prováděním opatření, 
jako jsou například:
- opatření, která uvádějí do praxe cíle 
Pařížské dohody a Zelené dohody pro 
Evropu a vedou k naplňování cílů Unie, 
přičemž přispívají k postupné 
dekarbonizaci hospodářství;
- opatření, která podporují digitální 
infrastrukturu a digitalizaci vnitrostátních 
systémů a pracovišť, rozšiřují přístup k 
výkonu práce pomocí digitálních zařízení 
a prosazují digitální dovednosti;
- opatření, která podporují oživení a 
stabilitu hospodářství, podněty k 
přizpůsobení se průmyslové politice, 
ekosystémy a diverzifikaci dodavatelských 
řetězců, malé a střední podniky, výzkum a 
inovace, podnikání, rozvoj udržitelné 
infrastruktury a kroky ke zmírnění 
dopadů krize na proces přijímání jednotné 
měny členskými státy, které nejsou členy 
eurozóny;
- opatření, která posilují systémy sociální 
bezpečnosti a systémy sociálního 
zabezpečení, celoživotní učení a odbornou 
přípravu, inkluzivní politiky na trhu 
práce, včetně sociálního dialogu, 
vytváření vysoce kvalitních pracovních 
míst, potírání chudoby, příjmové 
nerovnosti a nerovnosti mezi ženami a 
muži, podporu začleňování do společnosti, 
řešení otázky energetické chudoby a 
vytváření rovných příležitostí, stejně jako 
soudržnost;
- opatření, která posilují odolnost, kvalitu, 
přístupnost, dostupnost a kapacitu 
systémů zdravotní péče a pečovatelských 
služeb, zvyšují efektivitu veřejné správy a 
vnitrostátních struktur, včetně snižování 
administrativní zátěže, a posilují účinnost 
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justičních systémů a dohledu nad praním 
peněz;
- opatření, která podporují vzdělávání a 
získávání dovedností, posilují úlohu 
dovedností, rekvalifikaci aktivní pracovní 
síly, zaručené integrační programy pro 
nezaměstnané, politiky investování do 
příležitostí a přístupu pro děti a mládež v 
souvislosti se vzděláváním, zdravím, 
výživou, pracovními místy a bydlením a 
politiky, které překlenují generační 
propasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Reformy a investice zahájené 
členskými státy po 1. únoru 2020 jsou 
způsobilé v rámci nástroje pro reformy a 
odolnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 

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

tohoto nařízení, a pokud se nejedná o 
způsobilé akce pro technickou podporu 
podle článku 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
nástroj pro technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a (nový)
Využití facility prostřednictvím fondu 

InvestEU nebo v kombinaci s ním
1. V souladu s požadavky stanovenými v 
tomto článku mohou členské státy v plánu 
na podporu oživení a odolnosti 
dobrovolně přidělit částku, která má být 
poskytnuta prostřednictvím InvestEU. 
Částka, která má být poskytnuta 
prostřednictvím InvestEU, se použije na 
podporu solventnosti společností 
usazených v dotčených členských státech 
a přispívá k dosažení cílů stanovených v 
článku 4. V plánu na podporu oživení a 
odolnosti budou zahrnuty důvody použití 
rozpočtových záruk fondu InvestEU.
Při přidělování prostředků uvedených v 
prvním pododstavci mohou členské státy 
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přidělit část zdrojů uvedených v čl. 5 odst. 
2, které mají být vloženy do InvestEU, na 
odpovídající pomoc InvestEU na činnosti 
stanovené v dohodě o příspěvcích uvedené 
v článku [9] [nařízení o InvestEU].
2. Pro účely žádostí o změnu plánu na 
podporu oživení a odolnosti podle článku 
18 lze uvádět pouze rozpočtové prostředky 
příštích let.
3. Částka uvedená v odst. 1 prvním 
pododstavci se použije k tvorbě opravných 
položek a rezerv k části záruky EU na 
podúčtu členského státu.
4. Pokud dohoda o přiznání příspěvku 
podle článku [9] [nařízení o fondu 
InvestEU] na částku uvedenou v odstavci 
1 není uzavřena do [31. prosince 2021], 
předloží členský stát žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v souladu 
s článkem 18, aby mohl příslušnou částku 
použít. Dohoda o přiznání příspěvku ve 
výši uvedené v odstavci 1 a vyčleněné v 
žádosti o změnu plánu na podporu oživení 
a odolnosti bude uzavřena současně s 
přijetím rozhodnutí o změně plánu.
5. Pokud dohoda o záruce uvedená v 
článku [9] [nařízení o InvestEU] nebyla 
uzavřena do [9] měsíců od schválení 
dohody o příspěvku, příslušné částky se 
převedou zpět na facilitu a členský stát 
předloží odpovídající žádost o změnu 
plánu na podporu obnovy a odolnosti.
6. Pokud dohoda o záruce podle článku 
[9] [nařízení o fondu InvestEU] není do 
[čtyř let] od podpisu zcela naplněna, může 
členský stát požádat, aby s částkami, které 
byly v dohodě o záruce přislíbeny a které 
nekryjí podkladové úvěry nebo jiné 
nástroje nesoucí riziko, bylo naloženo v 
souladu s odstavcem 5.
7. Prostředky generované příspěvky do 
fondu InvestEU nebo jež lze těmto 
příspěvkům připsat, které byly poskytnuty 
prostřednictvím rozpočtových záruk, 
budou dány k dispozici danému 
členskému státu a použity na vratné formy 
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podpory v souladu s plánem na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Opatření propojující facilitu s řádnou 

správou ekonomických záležitostí
1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije čl. 
15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (…).
2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
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pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Opatření propojující facilitu s řádnou 

správou ekonomických záležitostí
1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných 
ustanoveních] přijme Rada na návrh 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije čl. 
15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (…).
2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
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Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření propojující facilitu s řádnou 
správou ekonomických záležitostí

Opatření propojující facilitu s řádnou 
správou ekonomických záležitostí při 
dodržování cílů v oblasti klimatu a 
evropského pilíře sociálních práv

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných ustanoveních] 
přijme Rada na návrh Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných ustanoveních] 
přijme Komise prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci podle článku 27a 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o celkovém nebo 
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rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

částečném pozastavení plateb v rámci 
facility.

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných ustanoveních] 
přijme Rada na návrh Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 
[(…)][nařízení o společných ustanoveních] 
přijme Rada na návrh Komise 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se nepoužije, pokud bude 
platit obecná doložka o výjimce a budou 
přetrvávat závažné hospodářské a sociální 
důsledky pandemie COVID-19.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 164
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě významného nesouladu 
s cíli v oblasti klimatu, jak jsou 
definovány v evropském právním rámci 
pro klima1a a / nebo s evropským pilířem 
sociálních práv, přijme Komise 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 27a rozhodnutí o 
pozastavení lhůty pro přijímání 
rozhodnutí uvedených v čl. 17 odst. 1 a 2 
nebo o celkovém nebo částečném 
pozastavení plateb v rámci facility na 
podporu oživení a odolnosti.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) XXX / XX [rámec nezbytný k 
dosažení klimatické neutrality, kterým se 
mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský 
právní rámec pro klima)] (…).

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího rozhodnutí rozhodnutí o 
zrušení pozastavení lhůty nebo plateb 
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předchozím odstavci. uvedených v předchozím odstavci.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.

2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci podle článku 27a rozhodnutí o 
zrušení pozastavení lhůty nebo plateb 
uvedených v předchozím odstavci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud evropský semestr, a 
zejména doporučení pro jednotlivé země, 
zjistí problémy, které vyžadují naléhavé 
reformy, avšak dotčený členský stát 
nedostatečně využívá přidělené finanční 
prostředky, nebo se Komise rozhodla toto 
financování pozastavit z důvodu 
neuspokojivého provádění plánů na 
podporu oživení a odolnosti nebo v 
případě nedostatků týkajících se právního 
státu, opatření na regionální a místní 
úrovni, včetně iniciativ občanské 
společnosti, které přispívají k řešení těchto 
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problémů, budou i nadále využívat 
nástroje a budou poskytnuty finanční 
prostředky pro regionální a místní orgány 
a další zúčastněné strany, včetně 
sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2024 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

1. Do 31. prosince 2023 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu řešit nedostatky, pokud jde o 
hodnoty zakotvené v článku 2 SEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vysvětlení toho, jak mají opatření v 
plánu účinně a bez rozdílu podporovat 
neziskové organizace občanské 
společnosti a obce, regiony nebo jiné 
orgány na nižší než celostátní úrovni v 
daném členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 

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

čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
investic ve formě uceleného souboru 
opatření. Při přípravě plánů na podporu 
oživení a odolnosti mohou členské státy 
využít nástroj pro technickou podporu v 
souladu s nařízením XX/YYYY [kterým se 
zřizuje nástroj pro technickou podporu].
Způsobilými jsou opatření zaměřená na 
hospodářské a sociální důsledky 
pandemie COVID-19 přijatá dne 1. února 
2020 a později. S ohledem na Zelenou 
dohodu pro Evropu jako evropskou 
strategii udržitelného růstu a realizaci 
závazků Unie k provádění Pařížské 
dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN 
přispěje alespoň 30 % částky každého 
plánu na podporu oživení a odolnosti k 
začleňování klimatu a opatření v oblasti 
biologické rozmanitosti a cíle udržitelnosti 
životního prostředí. Komise 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci přijme příslušnou metodiku s 
cílem pomoci členským státům splnit 
uvedený požadavek.
S ohledem na evropský pilíř sociálních 
práv jakožto evropské strategie pro 
sociální pokrok přispěje nejméně 30 % 
částky každého plánu na podporu oživení 
a odolnosti k provádění cílů EPRS. 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci přijme příslušnou metodiku s 
cílem pomoci členským státům splnit 
uvedený požadavek.
Vzhledem k tomu, že nástroj Evropské 
unie na podporu oživení (tzv. Next 
Generation EU) je orientován na 
budoucnost a že agenda digitálních 
dovedností, záruka pro děti a záruka pro 
mladé lidi jsou nástroje důležité pro 
zajištění toho, aby se z dnešní mládeže 
nestala „generace v karanténě“, přispívá 
každý plán na podporu oživení a odolnosti 
k odstranění rizika dlouhodobého 
poškození vyhlídek mladých lidí na 
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pracovním trhu a na jejich celkově dobré 
životní podmínky, a to za pomoci řešení v 
oblasti kvalitních pracovních míst, 
vzdělávání a získávání kvalifikace, která 
budou na tyto osoby zaměřena.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají, a v souladu se zásadami 
evropského pilíře sociálních práv. Plány 
na podporu oživení a odolnosti musí být v 
souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921 , 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie. 
Plány na podporu oživení a odolnosti 
budou vypracovány po odpovídající 
konzultaci s regionálními a místními 
orgány a dalšími zúčastněnými stranami, 
včetně sociálních partnerů a občanské 
společnosti, v souladu s kodexem chování 
pro partnerskou spolupráci;

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí přispívat ke strategické 
autonomii Unie, k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje OSN a cílů Unie v 
oblasti klimatu, jakož i k provádění 
evropského pilíře sociálních práv, a být v 
souladu s relevantními výzvami a 
prioritami každé země, které byly 
identifikovány v kontextu evropského 
semestru, zejména těmi, které mají 
souvislost se sociální politikou a s 
politikou zaměstnanosti, a které jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci nebo z ní vyplývají. Plány na 
podporu oživení a odolnosti musí být v 
souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

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

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
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oblasti klimatu. oblasti klimatu.
22 […] 22 […]

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti budou obsahovat plány 
sociálního pokroku musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
posledního evropského semestru, zejména 
s výzvami a prioritami, které jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci pro oblasti politiky stanovené 
v článku 3. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů, plány 
sociálního pokroku, včetně záruky pro 
mladé lidi a záruky pro děti, a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/1999[1] , územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci[2], a dohod o 
partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

[1] Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 
2018 o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu. [2] […]

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

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
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oblasti klimatu. oblasti klimatu.
22 […] 22 […]

Or. en

Pozměňovací návrh 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Marianne Vind

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
přechod na klimatickou neutralitu do 
roku 2050 a digitální transformaci. Plány 
na podporu oživení a odolnosti musí být v 
souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921 , 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok. Tento návrh 
plánu musí obsahovat plán sociálního 
pokroku a musí být předložen 



PE655.970v01-00 92/128 AM\1211996CS.docx

CS

vnitrostátním sociálním partnerům ke 
konzultaci nejpozději do příštího února a 
sociální partneři budou mít alespoň 30 
dnů na písemnou odpověď.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok. Tento návrh 
plánu je předložen vnitrostátním 
sociálním partnerům ke konzultaci 
nejpozději do příštího února a sociální 
partneři budou mít alespoň 30 dnů na 
písemnou odpověď.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru, zejména ty, 
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kontextu evropského semestru; které mají souvislost se sociální politikou 
a s politikou zaměstnanosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst, sociální 
pokrok a hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, přispívá k 
provádění zásad evropského pilíře 
sociálních práv, snižuje nerovnost, 
zmírňuje hospodářský a sociální dopad 
krize a přispívá ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti a 
konvergence;

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu kvalitních pracovních 
míst a hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize, 
zejména pro nejzranitelnější skupiny a 
mladé lidi, a přispívá ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a konvergence, stejně jako ke strategické 
autonomii Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Miriam Lexmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rozsah konzultací prováděných s 
regionálními a místními orgány a dalšími 
zúčastněnými stranami, včetně sociálních 
partnerů a občanské společnosti před 
předložením plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) vysvětlení toho, jak mají být 
opatření v plánu v souladu s postupem, jak 
omezit globální nárůst teploty na 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí, a jak mají přispět k dosažení cílů 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí nebo k řešení výzev, které z nich 
vyplývají, a zejména jejich přínos k 

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Marianne Vind

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přímo přispět k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 
vyplývají, bez opatření negativně 
ovlivňujících možnost dosažení klimaticky 
neutrální EU do roku 2050;
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Or. en

Pozměňovací návrh 192
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k šesti pilířům vymezeným v 
článku 3;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podrobné odůvodnění, jak plán 
dosáhne cíle 40% přídělu na činnosti, 
které významně přispívají ke zmírňování 
změny klimatu nebo přizpůsobování se 
této změně, a cíle 10% přídělu na činnosti, 
které podstatně přispívají k plnění 
kteréhokoli z dalších environmentálních 
cílů, v souladu s čl. 4a odst. 2 a čl. 14 odst. 
1 písm. b), a prokázání toho, že plánované 
reformy a investice obsažené v plánu jsou 
v souladu se zásadou „významně 
neškodit“ na základě podrobného 
seznamu hospodářských činností 
uvedeného v odstavci 1a, které mají být 
prostřednictvím facility podporovány;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jak mají opatření v 
rámci plánu přispět k realizaci závazků 
Unie a jejích členských států, zejména 
pokud jde o Pařížskou dohodu, cíle 
udržitelného rozvoje OSN, evropský pilíř 
sociálních práv a začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jak plán přispívá k 
dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN a 
cílů Unie v oblasti klimatu, jakož i k 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 196
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) konkrétní ukazatele nerovnosti a 
sociálního pokroku, kterých je třeba 
dosáhnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vysvětlení, jak opatření respektují 
zásady interoperability, energetické 
účinnosti, ochrany údajů, podpory 
digitální rovnosti, digitální přístupnosti, 
otevřeného softwaru a otevřených 
hardwarových řešení a osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vysvětlení, jak nejméně 37 % 
plánu obnovy a odolnosti přispívá k boji 
proti změně klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 200
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) posouzení dopadu plánu na 
rovnost žen a mužů v souladu s cíli 
stanovenými ve strategii pro rovnost žen a 
mužů s cílem účinně řešit negativní dopad 
krize na rovnost žen a mužů, zejména 
zajištěním vysoce kvalitních pracovních 
míst pro ženy, snižováním rozdílů v 
odměňování žen a mužů a přístupem k 
úvěrům pro podnikatelky a 
prostřednictvím opatření k předcházení 
násilí na základě pohlaví a sexuálnímu 
obtěžování a boji proti němu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) podrobné vysvětlení v plánu 
sociálního pokroku, jak mají opatření 
zajistit, aby alespoň 30 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
odolnosti přispělo k provádění cílů EPRS 
na základě metodiky poskytnuté Komisí v 
souladu s čl. 14 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cd) shrnutí konzultací se zúčastněnými 
stranami podle čl. 14 odst. 5;
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Or. en

Pozměňovací návrh 204
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ce) odůvodnění neexistence střetu 
zájmů v souvislosti s plněním rozpočtu EU 
u všech opatření v oblasti veřejných 
investic obsažených v plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) podíl odhadovaných celkových 
nákladů na plán na podporu oživení a 
odolnosti uvedený v písmenu f) 
přidělených na udržitelné hospodářské 
činnosti, jak jsou definovány v nařízení 
(EU) 2020/852, rozlišené podle 
environmentálního cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

j) ujednání pro účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
dotčeným členským státem, včetně 
navržených milníků a cílů a souvisejících 
ukazatelů;

j) ujednání pro účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti a 
plánu sociálního pokroku dotčeným 
členským státem, včetně navržených 
milníků a cílů a souvisejících ukazatelů, 
včetně toho, jak plán zlepšuje výkonnost v 
jednotlivých zemích podle srovnávacího 
přehledu sociálních ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Marianne Vind

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) ujištění, že finanční pomoc je 
poskytována pouze podnikům, které 
dodržují platné kolektivní smlouvy a 
nejsou registrovány v daňových rájích 
uvedených na unijním seznamu 
nespolupracujících daňových jurisdikcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) informace o tom, jak byli sociální 
partneři konzultováni, jak bylo jejich 
stanovisko zohledněno, a na žádost 
sociálních partnerů se připojí jejich 
písemný příspěvek;
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Or. en

Pozměňovací návrh 209
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Členské státy mohou 
rovněž požádat o technickou podporu v 
rámci nástroje pro technickou podporu v 
souladu s jeho zřizovacím nařízením.

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Členské státy mohou 
rovněž požádat o technickou podporu v 
rámci nástroje pro technickou podporu v 
souladu s jeho zřizovacím nařízením. . 
Technická podpora musí plně dodržovat 
vnitrostátní pravidla a postupy, které se 
týkají kolektivního vyjednávání. Činnosti 
technické podpory nemohou oslabit úlohu 
sociálních partnerů ani ohrozit autonomii 
kolektivního vyjednávání. Technickou 
pomoc nelze vyžadovat v oblastech, které 
zcela nebo částečně spadají do působnosti 
sociálních partnerů, pokud sociální 
partneři neposkytnou svůj souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti postupuje v 
úzké spolupráci s dotčeným členským 

1. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti postupuje v 
úzké spolupráci s dotčeným členským 
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státem. Komise může vznášet připomínky 
nebo požadovat doplňující informace. 
Dotčený členský stát tyto požadované 
doplňující informace poskytne a v případě 
potřeby může plán před jeho oficiálním 
předložením revidovat.

státem. Komise může vznášet připomínky 
nebo požadovat doplňující informace. 
Dotčený členský stát tyto požadované 
doplňující informace poskytne a v případě 
potřeby může plán před jeho oficiálním 
předložením revidovat. Komise ve 
spolupráci s evropskými sociálními 
partnery konzultuje se sociálními partnery 
dané země s cílem shromáždit jejich 
názory na odpovědnost, soudržnost a 
účinnost národního plánu na podporu 
oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k hospodářským, 
sociálním a zdravotním potřebám a pro 
uvedený účel zohlední tato kritéria:

Or. es

Pozměňovací návrh 212
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 

vypouští se
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příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu a v národních 
programech reforem;
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Pozměňovací návrh 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Margarita de la Pisa Carrión

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 217
Marianne Vind

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 

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

transformacia k řešení výzev, které z ní 
vyplývají, bez opatření negativně 
ovlivňujících možnost dosažení klimaticky 
neutrální EU do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívá dosažení cílů 
udržitelného rozvoje OSN a cílů Unie v 
oblasti klimatu, jakož i k provádění 
evropského pilíře sociálních práv;

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti bude mít na dotčený 
členský stát trvalý dopad a zda alespoň 
37 % plánu obnovy a odolnosti přispívá k 
řešení změny klimatu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 

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

kvalitních pracovních míst a hospodářské a 
sociální odolnosti dotčeného členského 
státu, zmírní hospodářský a sociální dopad 
krizeb, zejména pro nejzranitelnější 
skupiny a mladé lidi, a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, stejně jako ke strategické 
autonomii Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů, což zahrnuje 
pokrok v oblastech, které zahrnuje 
srovnávací přehled sociálních ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g – bod i (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) zda se očekává, že plán účinně 
přispěje k provádění závazků Unie a jejích 
členských států, zejména Pařížské dohody, 
cílů udržitelného rozvoje OSN, 
evropského pilíře sociálních práv a 
začleňování hlediska rovnosti žen a mužů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 230
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gc) zda alespoň 30 % částky 
požadované pro plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívá k provádění cílů EPRS 
na základě metodiky poskytnuté Komisí v 
souladu s čl. 14 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rozhodnutí Komise Návrh Komise a prováděcí rozhodnutí 
Rady

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 

1. Na návrh KomiseRada 
prostřednictvím prováděcího rozhodnutí 
schválí posouzení plánu na podporu 
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rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

oživení a odolnosti předloženého členským 
státem. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v návrhu Komise prováděcího 
rozhodnutí Rady reformy a investiční 
projekty, které má členský stát realizovat, 
včetně milníků a cílů, a finanční příspěvek 
přidělený v souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky, stanoví se v 
uvedeném rozhodnutí rovněž výše 

2. Pokud dotčený členský stát požádal 
o podporu v podobě půjčky, návrh Komise 
prováděcího rozhodnutí Rady, stanoví 
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podpory v podobě půjčky uvedené v čl. 12 
odst. 4 a 5 a další reformy a investiční 
projekty, které má členský stát realizovat a 
na které se uvedená podpora v podobě 
půjčky vztahuje, včetně dalších milníků a 
cílů.

rovněž výše podpory v podobě půjčky 
uvedené v čl. 12 odst. 4 a 5 a další reformy 
a investiční projekty, které má členský stát 
realizovat a na které se uvedená podpora v 
podobě půjčky vztahuje, včetně dalších 
milníků a cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Margarita de la Pisa Carrión

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) pokud plán na podporu oživení a 
odolnosti nesplňuje uspokojivě kritéria 
stanovená v čl. 16 odst. 3, nepřidělí se 
dotčenému členskému státu žádný 
finanční příspěvek.

c) aby se dotčenému členskému státu 
přidělil finanční příspěvek, naplňuje plán 
na podporu oživení a odolnosti především 
hospodářské, sociální a zdravotní potřeby.

Or. es

Pozměňovací návrh 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Rada přijme prováděcí rozhodnutí 
uvedená v odstavci 1 kvalifikovanou 
většinou zpravidla do čtyř týdnů od přijetí 
návrhu Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zruší 
částku finančního příspěvku podle čl. 14 
odst. 1 finančního nařízení poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky do dvou 
měsíců od oznámení svých závěrů.

6. Pokud dotčený členský stát 
nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zpřístupní 
částku finančního příspěvku pro regionální 
a místní orgány a další zúčastněné strany, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, které přispívají k 
řešení výzev stanovených v plánu na 
podporu oživení a odolnosti poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky do dvou 
měsíců od oznámení svých závěrů.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zruší podle čl. 14 odst. 1 
finančního nařízení.

7. Pokud do osmnácti měsíců ode dne 
přijetí rozhodnutí uvedeného v čl. 17 odst. 
1 dotčený členský stát nedosáhne u 
příslušných milníků a cílů žádného 
hmatatelného pokroku, částka finančního 
příspěvku se zpřístupní pro regionální a 
místní orgány a další zúčastněné strany, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, které přispívají k 
řešení výzev stanovených v plánu na 
podporu oživení a odolnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 241
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme rozhodnutí o zrušení 
finančního příspěvku poté, co poskytla 
dotčenému členskému státu možnost 
předložit připomínky ve lhůtě dvou měsíců 
od oznámení svého posouzení ohledně 
toho, zda nebylo dosaženo hmatatelného 
pokroku.

Dotčený členský stát má možnost předložit 
připomínky ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení posouzení Komise ohledně toho, 
zda nebylo dosaženo hmatatelného 
pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Joanna Kopcińska

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 21 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informování Evropského parlamentu 
a Rady a komunikace o plánech členských 
států na podporu oživení a odolnosti

Informování Evropského parlamentu a 
komunikace o plánech členských států na 
podporu oživení a odolnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 

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

Evropskému parlamentu. Dotčený členský 
stát může Komisi požádat, aby skryla 
citlivé či důvěrné informace, jejichž 
zveřejnění by ohrozilo jeho veřejný zájem.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a
Srovnávací přehled v oblasti oživení a 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah relevantních 
dokumentů, které oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru.

4. Komise může za účelem podávání 
zpráv o činnostech uvedených v odstavci 2 
podle potřeby použít obsah relevantních 
dokumentů, například národních 
programů reforem, v rámci evropského 
semestru.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zpráva o hodnocení ex post spočívá 
v celkovém posouzení nástrojů zřízených 

4. Zpráva o hodnocení ex post spočívá 
v celkovém posouzení nástrojů zřízených 
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tímto nařízením a musí obsahovat 
informace o jeho dopadu v dlouhodobém 
horizontu.

tímto nařízením a musí obsahovat 
informace o jeho dopadu v dlouhodobém 
horizontu, včetně dopadu na rovnost žen a 
mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí a 
jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace veřejnosti, a to na 
nediskriminačním základě i 
prostřednictvím médií.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nařízení
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a
Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 9 odst. 1 a 2 a čl. 
17 odst. 1 je Komisi svěřena na dobu 
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sedmi let od ... [datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost]; Nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto sedmiletého 
období vypracuje Komise o přenesené 
pravomoci zprávu. Přenesení pravomoci 
se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 
1 a 2 a čl. 17 odst. 1 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené 
pravomoci Komise vede konzultace 
s odborníky jmenovanými jednotlivými 
členskými státy v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
6. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 9 odst. 1 a 2 a čl. 17 odst. 1 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě [dvou měsíců] 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o [dva 
měsíce].

Or. fr



AM\1211996CS.docx 125/128 PE655.970v01-00

CS

Pozměňovací návrh 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Marianne Vind

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci a k řešení výzev, které z ní 
vyplývají, bez opatření negativně 
ovlivňujících možnost dosažení klimaticky 
neutrální EU do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2.1 zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech v rámci 
evropského semestru, například v 
národních programech reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

— zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních nebo v jiných 
příslušných dokumentech v rámci 
evropského semestru, například v 
národních programech reforem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nařízení
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en


