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Pozmeňujúci návrh 65
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Sandra Pereira
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Vzhľadom na svoje osobitné 
odporúčania a štrukturálne reformy je 
európsky semester nástrojom na 
zasahovanie EÚ, ktorého cieľom je 
dohliadať na fiškálne a hospodárske 
politiky členských štátov a obmedzovať 
ich a veľmi často siaha po vydieraní a 
sankciách ako prostriedku na 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
liberalizáciu verejných služieb, 
dereguláciu práce a presadzovanie 
úsporných politík. Jeho vykonávanie vedie 
k spomaleniu hospodárskeho rozvoja, 
k nezamestnanosti, chudobe a sociálno-
ekonomickým a územným rozdielom.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 69
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 má 
neprimeraný vplyv na ženy a dievčatá z 
dôvodu existujúcich nerovností, ktoré 
okrem iného vedú k zvýšenému riziku 
násilia páchaného na ženách a dievčatách 
počas opatrení na obmedzenie pohybu a 
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založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

k vyššej miere odchodu z trhu práce 
súvisiaceho s vyššou záťažou pre 
opatrovateľské úlohy, s vyšším podielom 
žien zamestnaných v odvetviach 
ovplyvnených opatreniami na obmedzenie 
pohybu, v neformálnom hospodárstve, v 
odvetviach s ešte neistejšími 
podmienkami, ako aj na organizácie pre 
práva žien. Pandémia COVID-19, ako aj 
predošlá hospodárska a finančná kríza 
svedčia o tom, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
hospodárskych a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Strednodobé a dlhodobé 
dôsledky krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 budú v kritickej miere závisieť 
od toho, ako rýchlo sa hospodárstva 
členských štátov zotavia z krízy, čo zas 
závisí od fiškálneho priestoru, ktorý majú 
členské štáty k dispozícii na prijatie 
opatrení na zmiernenie sociálneho 
a hospodárskeho dosahu krízy a na 
odolnosť ich hospodárstiev. Reformy 
a investície na riešenie štrukturálnych 
nedostatkov ekonomík a posilnenie ich 
odolnosti budú mať preto zásadný význam 
v procese návratu hospodárstiev na cestu 
udržateľnej obnovy a pri zastavení 
ďalšieho prehlbovania rozdielov v Únii. 
Súčasná pandémia COVID-19, ako aj 
predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že po krízach sú rozdiely 
medzi členskými štátmi často výraznejšie, 
pokiaľ ide o hospodársky rozvoj, fiškálne 
zdroje, životnú úroveň a kvalitu verejných 
služieb. Hospodárske krízy trvalo zvyšujú 
alebo ukazujú nerovnosť medzi 
spoločnosťami a v rámci nich, ak sa ich 
účinky rýchlo a účinne nezmiernia 
prostredníctvom pripravenosti na krízu a 
hospodárskej, sociálnej, ekologickej 
a administratívnej odolnosti. 
Nedostatočná odolnosť môže viesť aj k 
účinkom presahovania otrasov medzi 
členskými štátmi alebo v rámci Únie ako 
celku, ktorým možno predísť, a tým 
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vyvolávať výzvy pre konvergenciu a 
súdržnosť v Únii a ohroziť stabilitu 
hospodárskej a menovej únie a 
jednotného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 odhalila nedostatky politík 
podporovaných EÚ, ktoré majú 
centralizované právomoci vo svojich 
inštitúciách a znížili zvrchovanú kapacitu 
členských štátov; deregulovali 
pracovnoprávne vzťahy, uvoľnili pravidlá 
týkajúce sa pracovného času a znížili 
príjmy pracovníkov a prispeli k ničeniu a 
privatizácii verejných služieb. Pandémia 
COVID-19 dokazuje, že členské štáty s 
regulovanejšími pracovnými 
podmienkami a verejnými službami, ktoré 
poskytujú všeobecné sociálne reakcie a 
pomáhajú riešiť štrukturálne vylúčenie, 
majú lepšiu schopnosť odolnosti a lepší 
potenciál obnovy.
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udržateľnej obnovy a pri zastavení 
ďalšieho prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 71
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach, najmä systémy 
sociálneho zabezpečenia zaisťujúce 
dôstojnú životnú úroveň, ktoré sú 
prístupné všetkým, pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
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prehlbovania rozdielov v Únii. návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii. Tieto 
reformy a investície budú musieť takisto 
zohľadňovať požiadavky spojené s 
podporou ochrany ľudského zdravia, 
inkluzívnych a kvalitných trhov práce 
s osobitným dôrazom na zamestnanosť 
mladých ľudí, s existenciou prístupných, 
cenovo dostupných a kvalitných verejných 
služieb, so zárukou dôstojnej životnej 
úrovne a sociálnej ochrany pre všetkých, 
ako aj s vysokou úrovňou vzdelávania a 
celoživotného vzdelávania.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 

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

rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Miriam Lexmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Pandémia 
COVID-19, ako aj predošlá hospodárska 
a finančná kríza svedčia o tom, že 
budovanie stabilných a odolných 
hospodárstiev a finančných systémov 
založených na stabilných hospodárskych 
a sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Strednodobé a dlhodobé dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 

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

priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Hospodárske dôsledky pandémie 
COVID-19 výrazne znížili fiškálny 
manévrovací priestor mnohých členských 
štátov, čo oslabuje ich schopnosť 
vykonávať dôležité reformné a investičné 
priority. Kým európsky semester je rámec 
EÚ na identifikáciu hospodárskych 
reforiem a investičných priorít, potreba 
obnovy a odolnosti, na ktorú pandémia 
COVID-19 poukázala, presahuje oblasť 
hospodárskej politiky a musí mať 
primeranú prioritu pri navrhovaní a 
vytváraní európskeho semestra. Je 
potrebné prispôsobiť správu hospodárskej 
a menovej únie, a to aj odstránením jej 
nedostatkov v oblasti parlamentnej 
zodpovednosti a nedostatočného 
demokratického dohľadu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 

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

domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu, ktorá ide ruka v ruke s 
implementáciou Európskeho piliera 
sociálnych práv, cieľov udržateľného 
rozvoja a Parížskou dohodou. Zmena 
klímy a výzvy spojené so životným 
prostredím, globalizácia, digitalizácia a 
demografický vývoj spolu s dosahmi tejto 
pandémie hlboko transformujú európske 
hospodárstva a spoločnosti. Tieto reformy 
budú musieť reagovať na viacero výziev 
súčasne.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 77
Eugen Tomac

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu, najmä vzhľadom na to, že 
EÚ ešte pred pandémiou čelila nedostatku 
investícií do sociálnej infraštruktúry, 
ktorý Európska komisia odhaduje na 142 
miliárd EUR ročne v rôznych odvetviach, 
pričom deficit 15 miliárd EUR je v oblasti 
vzdelávania a 70 miliárd EUR v oblasti 
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zdravia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík a sociálny pokrok, 
posilniť adaptačnú kapacitu a uvoľniť 
inkluzívny rastový potenciál, patrí medzi 
politické priority Únie. Sú nevyhnutné na 
zaistenie udržateľnosti obnovy 
hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu. Sociálna udržateľnosť a 
začlenenie musia byť základným 
kameňom tohto procesu budovania 
inkluzívnych a odolných spoločností.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 

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

Únie. Sú nevyhnutné na zaistenie 
udržateľnosti obnovy hospodárstva 
a podporu procesu vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie. Po 
pandémii to bude ešte dôležitejšie, pretože 
to pripraví pôdu pre rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Maria Walsh
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Politiky úsporných hospodárskych 
opatrení prijaté po vypuknutí globálnej 
finančnej krízy v roku 2008 viedli k 
drastickému zníženiu verejných investícií. 
V časoch krízy je však nevyhnutné konať 
proticyklickým spôsobom a podporovať 
investície na urýchlenie hospodárskej a 
sociálnej obnovy, ochranu zamestnanosti 
a vytváranie nových pracovných miest, 
posilnenie dlhodobého udržateľného 
rastového potenciálu, ako aj na zvýšenie 
sociálnej odolnosti a súdržnosti a na 
zabránenie zvyšovaniu nerovností a 
chudoby. Na dosiahnutie udržateľného 
rastu a vytváranie pracovných miest je 
nevyhnutné investovať do zelených 
a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na dosiahnutie 
obehového a uhlíkovo neutrálneho 
hospodárstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti 

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

ako aj zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe kvalitných pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Miriam Lexmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Vzhľadom na to je potrebné 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom a vytvoriť 
mechanizmus umožňujúci rozdeľovanie 
priamej finančnej podpory na úrovni EÚ 
členským štátom prostredníctvom 
inovatívneho nástroja, ktorý riadi 
rozdelenie finančných prostriedkov na 
podporu európskych priorít a zabezpečuje 
zodpovednosť, transparentnosť a 
demokratický dohľad, pokiaľ ide o 
vykonávanie dohodnutých národných 
reformných a investičných plánov. Na 
tento účel by sa mal týmto nariadením 
zriadiť Mechanizmus na podporu obnovy 
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získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na implementáciu 
reforiem a súvisiacich verejných investícií 
v členských štátoch, najmä vzhľadom na 
dosiahnutie cieľov novej stratégie 
udržateľného rastu predstavenej v 
Európskej zelenej dohode. Tento 
mechanizmus by mal byť komplexný a mal 
by vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia 
a členské štáty získali pri používaní iných 
nástrojov a programov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Vzhľadom na to je potrebné 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom a poskytnúť im 
priamu finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom uľahčiť cestu pre verejné 
investície, ktoré môžu pomôcť pri 
vytváraní politík rešpektujúcich potreby 
členských štátov a ich stratégie rozvoja a 
podporovať dôstojnú prácu, ktorá je 
spravodlivo platená a podporovaná 
kolektívnym vyjednávaním; ktoré 
podporujú verejné investície do 
infraštruktúry a výrobných odvetví a 
podporujú zelený a inovačný rozvoj 
chrániaci sociálnu a územnú súdržnosť; 
ktoré podporujú verejné služby a investujú 
do nich, pričom poskytujú všeobecné, 
vysokokvalitné a dostupné sociálne 
riešenia. Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
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skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 87
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
minimálne 50 % svojich zdrojov 
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a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy.

k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 40 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov Únie v oblasti klímy a ďalšími 
10 % pre oblasť biodiverzity. Na 
sledovanie vykonávania takýchto 
všeobecných cieľov by sa mala využívať 
taxonómia EÚ. Mechanizmus by mal 
podporovať len tie činnosti, ktoré výrazne 
nenarúšajú plnenie jedného alebo 
viacerých environmentálnych cieľov 
uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) 
2020/852, podľa ustanovení článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852 a činnosti 
vykonávané v súlade s tzv. minimálnymi 
zárukami podľa článku 18 nariadenia 
(EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Eugen Tomac

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Navyše vzhľadom 
na to, že Agenda 2030 si vyžaduje 
holistický a medziodvetvový politický 
prístup, aby sa zabezpečilo úplné riešenie 
hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych výziev, je potrebné v 
rámci tohto mechanizmu rovnako 
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uprednostniť sociálny rozmer 
udržateľnosti a základom všetkých politík 
by malo byť blaho ľudí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN mechanizmus 
zriadený týmto nariadením musí vždy a v 
každom prípade pokryť všetky 
hospodárske a sociálne potreby v dôsledku 
pandémie COVID-19, a čo najviac 
prispieť k začleňovaniu akcií v oblasti 
klímy a environmentálnej udržateľnosti do 
politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 91
Marianne Vind

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Majúc na zreteli európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 

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

stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 30 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy, pričom žiadne 
finančné prostriedky sa neposkytnú 
opatrenia, ktoré negatívne ovplyvňujú 
smerovanie ku klimaticky neutrálnej EÚ v 
roku 2050.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje mechanizmus 
zriadený týmto nariadením k začleňovaniu 
akcií v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík, k zabezpečeniu 
spravodlivej transformácie tak, aby sa na 
nikoho nezabudlo, a k dosiahnutiu 
spravodlivej transformácie a celkového 
cieľa 37 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 93
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Rozsah uplatňovania mechanizmu 
by mal zahŕňať oblasti politiky týkajúce 
sa hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, podnikania, 
odolnosti, produktivity, stability 
finančných systémov, kultúry, vzdelávania 
a zručností, politík týkajúcich sa detí a 
mládeže, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, systémov verejnej 
zdravotnej starostlivosti, politík v súlade 
s Európskym pilierom sociálnych práv, 
ako sú sociálna ochrana, kvalitné 
pracovné miesta a investície, rodová 
rovnosť, integrácia osôb so zdravotným 
postihnutím, sociálny dialóg a 
posilňovanie demokratických systémov 
vrátane účinných a nezávislých systémov 
súdnictva, ako aj slobody a plurality 
médií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 

vypúšťa sa
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Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Rada by v týchto príslušných 
prípadoch mala mať aj právomoc zrušiť 
takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
pokiaľ ide o pozastavenie alebo zrušenie 
pozastavenia lehoty na prijímanie 
rozhodnutí o návrhoch plánov podpory 
obnovy a odolnosti a celkovo alebo 
čiastočne pozastaviť platby v rámci tohto 
mechanizmu, ak dôjde k závažnému 
neplneniu povinností v súvislosti 
s príslušnými prípadmi týkajúcimi sa 
postupu správy hospodárskych záležitostí 
stanoveného v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. XXX/XX [VN] 
(...). Je nutné pripomenúť, že pokiaľ je 
všeobecná doložka o výnimke aktívna 



AM\1211996SK.docx 27/132 PE655.970v01-00

SK

a pretrvávajú ekonomické a sociálne 
dôsledky pandémie COVID-19, 
neuplatňujú sa opatrenia spájajúce 
mechanizmus s riadnou správou 
hospodárskych záležitostí.
Tento nástroj by mal byť takisto spojený s 
dodržiavaním cieľov v oblasti klímy 
stanovených v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) XXX/XX 
[ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
klimatický predpis)] (...) a Európsky pilier 
sociálnych práv. Ak dôjde k závažnému 
neplneniu cieľov v oblasti klímy a/alebo 
Európskeho piliera sociálnych práv by sa 
na Komisiu mala preniesť aj právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Komisie. Európska 
únia, pokiaľ ide o pozastavenie alebo 
zrušenie pozastavenia lehoty na 
prijímanie rozhodnutí o návrhoch plánov 
podpory obnovy a odolnosti a celkovo 
alebo čiastočne pozastaviť platby v rámci 
tohto mechanizmu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť 

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a 
prispievať k cieľom politík Únie, cieľom 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja a k Európskemu 
pilieru sociálnych práv. Na tento účel by 
mal mechanizmus prispievať k zlepšeniu 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
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cieľ klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podporovať digitálnu transformáciu a 
spravodlivý a inkluzívny prechod na 
environmentálne udržateľné obehové 
hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií 
skleníkových plynov, ktoré účinne využíva 
energiu a zdroje, a to čo najskôr, 
najneskôr však do roku 2050, čím sa 
podporí tvorba pracovných miest a 
udržateľný rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný a rodovo 
vyvážený rast.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by malo prispievať k riešeniu výziev 
šiestich oblastí politiky určených podľa 
tohto nariadenia prostredníctvom podpory 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a prispievať k cieľom politík 
Únie, cieľom Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja, 
Európskemu pilieru sociálnych práv, 
Parížskej dohode a k posilneniu 
jednotného trhu. Na tento účel by mal 
mechanizmus prispievať k zlepšeniu 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, k sociálnemu pokroku, 
prispievať k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporovať tvorbu 
kvalitných pracovných miest v období po 
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pandémii COVID-19 a napomáhať 
udržateľný rast.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Cieľom mechanizmu by malo byť 
prispievanie k hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, strategickej 
autonómii Únie, plneniu cieľov OSN 
v oblasti udržateľného rozvoja a cieľov 
Únie v oblasti klímy, ako aj vykonávania 
Európskeho piliera sociálnych práv. Na 
tieto účely by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej 
kapacity členských štátov, zmierneniu 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
krízy, predovšetkým pre tie 
najzraniteľnejšie osoby a mladých ľudí, 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba kvalitných 
pracovných miest a napomôže udržateľný 
rast.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Miriam Lexmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 103
Miriam Lexmann

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V záujme dosiahnutia všeobecných 
cieľov by mal mechanizmus prispieť aj k 
zlepšeniu odolnosti členských štátov, a to 
tým, že sa bude vzťahovať na vzdelávanie, 
odbornú prípravu, rekvalifikáciu a 
zvyšovanie kvalifikácie vrátane 
formálneho a informálneho vzdelávania. 
Účinná podpora vzdelávacieho procesu, 
ktorý odráža všetky súčasné výzvy, by 
mala zahŕňať všetky zainteresované 
strany, ako sú mimovládne organizácie, 
podnikateľské a výskumné inštitúcie. 
Vzdelávací proces by mal byť inkluzívny a 
mal by reagovať na dynamické potreby 
trhu práce. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 105
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade so 
záväzkami Únie vyplývajúcimi z Parížskej 
dohody a mal by zohľadňovať príslušné 
výzvy a priority pre danú krajinu 
identifikované v kontexte európskeho 
semestra, národné programy reforiem, 
národné energetické a klimatické plány, 
plány spravodlivej transformácie 
a partnerské dohody a operačné programy 
v rámci fondov Únie. Na podporu akcií, 
ktoré spadajú pod priority Európskej 
zelenej dohody a digitálnej agendy, by sa 
v pláne mali stanoviť aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu. Tieto opatrenia by mali 
umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, 
cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
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činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia a mali by byť v 
súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 
stanovenou v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. 
júna 2020 o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií a o 
zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 
[nariadenie o taxonómii EÚ]. 
Mechanizmus by sa nemal používať na 
podporu činností vymedzených v zozname 
vylúčených činností uvedenom v tomto 
nariadení. Navyše by sa najmenej 50 % 
plánov podpory obnovy a odolnosti malo 
zameriavať na začleňovanie cieľov v 
oblasti klímy a iných cieľov 
environmentálnej udržateľnosti. Na 
sledovanie vykonávania takýchto 
všeobecných cieľov by sa mala využívať 
taxonómia EÚ. Plány podpory obnovy a 
odolnosti by mali byť v súlade so 
stratégiou EÚ pre rodovú rovnosť na 
obdobie rokov 2020 – 2025. Opatrenia by 
mali byť v súlade aj s povinnosťou 
rešpektovať a podporovať hodnoty 
zakotvené v článku 2 ZEÚ. Plány by mali 
obsahovať prierezovú časť týkajúcu sa 
rodovej rovnosti, ktorá by okrem iného 
zahŕňala povinné posúdenia vplyvu na 
rodovú rovnosť a kontroly ex post, 
hodnotenie rodovej rovnosti a požiadavky 
týkajúce sa rodovej vyváženosti a rovnakej 
odmeny v súvislosti so všetkými 
hospodárskymi činnosťami 
podporovanými v rámci plánov. Členské 
štáty by mali takisto zabezpečiť zber 
údajov rozčlenených podľa pohlavia a 
rodové rozpočtovanie pre národné plány. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 
Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Na získanie širokej podpory 
pre vykonávané reformy by členské štáty, 
ktoré chcú využívať mechanizmus, mali v 
rámci procesu navrhovania plánov 
podpory obnovy a odolnosti konzultovať s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a 
inými zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti v súlade s kódexom správania 
pre partnerstvo. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Plán 
podpory obnovy a odolnosti by mal 
obsahovať aj osobitné ukazovatele 
nerovnosti a sociálneho pokroku. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
Európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal prispievať 
k strategickej autonómii Únie, plneniu 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja a cieľov Únie v oblasti klímy, ako 
aj vykonávaniu Európskeho piliera 
sociálnych práv a byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, najmä tými 
spojenými so sociálnou politikou a 
politikou zamestnanosti, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 
by mali umožniť rýchle dosiahnutie 
zámerov, cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného inkluzívneho plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi sociálneho pokroku, plánmi 
spravodlivej transformácie a partnerskými 
dohodami a operačnými programami 
v rámci fondov Únie. Na podporu akcií, 
ktoré spadajú pod priority Európskej 
zelenej dohody a digitálnej agendy, 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
nástroja záruky pre deti a systému záruky 
pre mladých ľudí, by sa v pláne mali 
stanoviť aj opatrenia, ktoré sú relevantné v 
šiestich oblastiach politiky určených v 
tomto nariadení. Tieto opatrenia by mali 
umožniť rýchle dosiahnutie zámerov, 
cieľových hodnôt a príspevkov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Najmenej 30 % 
plánov obnovy a odolnosti by sa malo 
venovať investíciám súvisiacim 
s vykonávaním cieľov Európskeho piliera 
sociálnych práv.
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Pozmeňujúci návrh 109
Marianne Vind

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
Európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré priamo prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii. Tieto 
opatrenia by mali umožniť rýchle 
dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov stanovených v národných 
energetických a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia a činnosti, ktoré 
negatívne prispievajú k dosiahnutiu cieľa 
klimatickej neutrality do roku 2050, by sa 
preto nemali podporovať prostredníctvom 
mechanizmu.

Or. en



PE655.970v01-00 38/132 AM\1211996SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 110
Eugen Tomac

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa pri vypracúvaní národných plánov 
podpory obnovy a odolnosti konzultovalo 
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so sociálnymi partnermi. Na zlepšenie 
konzistentnosti a relevantnosti národných 
plánov by sociálni partneri mali mať 
možnosť poskytovať svoje príspevky EÚ v 
ranom štádiu pred predložením 
národných plánov podpory obnovy a 
odolnosti. Ak je národný plán podpory 
obnovy a odolnosti pripojený k 
národnému programu reforiem, so 
sociálnymi partnermi sa o návrhu 
národného programu reforiem konzultuje 
pokiaľ možno najneskôr do februára. Ak 
národný plán podpory obnovy a odolnosti 
alebo jeho aktualizácie nie sú pripojené k 
NPR, členské štáty zabezpečia, aby 
konzultácie so sociálnymi partnermi 
prebehli aspoň jeden mesiac pred 
predložením plánu Európskej komisii. 
Sociálni partneri sú vypočutí podľa 
vnútroštátnych pravidiel a postupov. V 
národných plánoch podpory obnovy a 
odolnosti sa vysvetlí, ako sa zohľadnili 
príspevky sociálnych partnerov, a ak o to 
sociálni partneri požiadajú, ich stanovisko 
by sa malo pripojiť k národným 
programom reforiem, prípadne k 
národným plánom podpory obnovy a 
odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Keďže miestne samosprávy a obce 
sú najbližšie k svojim občanom a majú 
priame skúsenosti s potrebami a 
problémami miestnych spoločenstiev a 
hospodárstiev, zohrávajú kľúčovú úlohu 
pri hospodárskej a sociálnej obnove. 
Vzhľadom na to by obce a miestne 
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samosprávy mali zohrávať dôležitú úlohu 
pri plánovaní a implementácii tohto 
mechanizmu vrátane prípravy plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj 
riadenia projektov v rámci tohto 
mechanizmu. Ak sa má plne využiť 
potenciál obcí a miestnych samospráv pri 
dosahovaní obnovy a odolnosti, mali by sa 
na ne vyčleniť určité zdroje Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, pričom by 
sa mal vytvoriť priamy prístup obcí a 
miestnych samospráv k týmto zdrojom. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Mechanizmus pre spravodlivú 
transformáciu je základným prvkom 
spravodlivého prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo. Poskytuje cielenú 
podporu, aby pomohol mobilizovať 
najmenej 100 miliárd EUR v rokoch 2021 
– 2027 v najviac postihnutých regiónoch s 
cieľom zmierniť sociálno-ekonomický 
vplyv tejto transformácie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 115
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) Členské štáty by mali zabezpečiť, 
aby sa pri vypracúvaní národných plánov 
podpory, obnovy a odolnosti konzultovalo 
so sociálnymi partnermi. Na zlepšenie 
konzistentnosti a relevantnosti národných 
plánov by sociálni partneri mali mať 
možnosť poskytovať svoje príspevky EÚ v 
ranom štádiu pred predložením 
národných plánov podpory obnovy a 
odolnosti. Ak je národný plán podpory 
obnovy a odolnosti pripojený k 
národnému programu reforiem, so 
sociálnymi partnermi sa o návrhu 
národného programu reforiem konzultuje 
pokiaľ možno najneskôr do februára. Ak 
národný plán podpory obnovy a odolnosti 
alebo jeho aktualizácie nie sú pripojené k 
NPR, členské štáty zabezpečia, aby 
konzultácie so sociálnymi partnermi 
prebehli aspoň jeden mesiac pred 
predložením plánu Európskej komisii. 
Sociálni partneri sú vypočutí podľa 
vnútroštátnych pravidiel a postupov. V 
národných plánoch podpory obnovy a 
odolnosti sa vysvetlí, ako sa zohľadnili 
príspevky sociálnych partnerov, a ak si to 
sociálni partneri budú želať, ich 
stanovisko sa pripojí k národným 
programom reforiem, prípadne k 
národným plánom podpory, obnovy a 
odolnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. Tento plán by sa mal 
vypracovať na základe viacúrovňového 
dialógu s miestnymi orgánmi, so 
sociálnymi partnermi, s organizáciami 
občianskej spoločnosti a inými 
príslušnými zainteresovanými stranami s 
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a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

cieľom zabezpečiť čo najväčší konsenzus. 
V pláne podpory obnovy a odolnosti by sa 
mal stanoviť podrobný súbor opatrení na 
jeho realizáciu vrátane cieľových hodnôt 
a čiastkových cieľov, ako aj jeho 
očakávaný vplyv na ciele Európskej 
zelenej dohody, najmä udržateľný rastový 
potenciál, tvorbu kvalitných pracovných 
miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť; 
mal by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
opatrenia na politicky neutrálne 
rozdelenie finančných prostriedkov na 
podporu občianskej spoločnosti a 
neziskových organizácií, ako aj 
nezávislých médií, a to až do výšky 5 % 
celkového objemu finančných 
prostriedkov; mal by zahŕňať aj záväzok 
vlády rozdeliť dostatočné množstvo 
finančných prostriedkov medzi obce, a to 
aspoň na úrovni 80 % finančných 
prostriedkov, ktoré mali obce k dispozícii 
pred krízou spôsobenou pandémiou 
COVID-19; mal by sa v ňom takisto 
objasniť spôsob, ako majú opatrenia 
uvedené v pláne riešiť nedostatky, pokiaľ 
ide o hodnoty zakotvené v článku 2 ZEÚ. 
okrem toho by mal takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s najnovšími 
odporúčaniami pre danú krajinu prijatými 
v rámci európskeho semestra. V plánoch 
by sa malo preukázať aj to, ako má plán 
prispieť k rodovej rovnosti a rodovo 
vyváženému rastu a tvorbe pracovných 
miest. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu kvalitných pracovných 
miest a ekonomickú a sociálnu odolnosť; 
mal by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie prispievania k plneniu cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja a 
cieľov Únie v oblasti životného prostredia, 
ako aj k vykonávaniu Európskeho piliera 
sociálnych práv, pričom by mal takisto 
obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra, najmä tými, ktoré sú spojené so 
sociálnou politikou a politikou 
zamestnanosti. Komisia a členské štáty by 
mali v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 

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

relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
sa v ňom načrtnúť rozsah konzultácií 
uskutočnených pred predložením plánu s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a 
inými zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti a mal by obsahovať 
ukazovatele nerovnosti a sociálneho 
pokroku a opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Marianne Vind

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 

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

súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré priamo 
prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii, bez opatrení, ktoré by 
negatívne ovplyvňovali možnosť 
dosiahnuť klimaticky neutrálnu EÚ do 
roku 2050; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 

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

krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra. Komisia a členské 
štáty by mali v priebehu celého tohto 
procesu úzko spolupracovať.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
plán prispieva k strategickej autonómii 
Únie, k plneniu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a cieľov Únie 
v oblasti klímy, ako aj k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
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súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií  a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

kvalitných pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, najmä 
na najzraniteľnejšie osoby a mladých 
ľudí, a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 
k vzostupnej sociálnej a hospodárskej 
konvergencii; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy a 
odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií  a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 

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

štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; v tejto súvislosti 
bude Európska komisia podporovať 
zapojenie sociálnych partnerov, ako sa 
stanovuje v tomto nariadení a pri plnom 
rešpektovaní vnútroštátnych pravidiel a 
postupov, a to prostredníctvom 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, 
mnohostranného dohľadu, partnerských 
hodnotení a výmeny osvedčených 
postupov; či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k spravodlivej zelenej 
a digitálnej transformácii a k riešeniu 
výziev s nimi spojených; či bude mať plán 
podľa očakávaní v dotknutom členskom 
štáte trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k plneniu záväzkov Únie a 
jej členských štátov, najmä záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
k uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti; 
či odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a sociálny pokrok; či navrhnutý plán 
podpory obnovy a odolnosti zahŕňa 
opatrenia na implementáciu reforiem a 
verejných investičných projektov, ktoré sú 
súčasťou koherentných akcií a či opatrenia, 
ktoré navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Marianne Vind

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených, bez 
opatrení, ktoré by negatívne ovplyvnili 
možnosť dosiahnuť klimaticky neutrálnu 
EÚ do roku 2050; či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
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očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom a 
za účasti sociálnych partnerov a 
organizácií občianskej spoločnosti. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
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štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 

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

alebo v iných relevantných dokumentoch 
v rámci európskeho semestra, ako je 
národný program reforiem; či plán 
obsahuje opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii a k riešeniu výziev s nimi 
spojených; či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a 
zmenšeniu rozdielov v infraštruktúre; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 

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

posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva. Pri uplatňovaní tohto 
nariadenia by sa mali v plnej miere 
dodržiavať ustanovenia článku 152 
ZFEÚ a národné plány podpory obnovy a 
odolnosti vydané podľa tohto nariadenia 
by mali dodržiavať vnútroštátne postupy 
a zásady tvorby miezd. Toto nariadenie 
zohľadňuje článok 28 Charty základných 
práv Európskej únie, a tak ním nesmie 
byť dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať 
alebo presadzovať kolektívne zmluvy ani 
právo na kolektívne akcie v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
praxou.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva. Ak sa takéto odborné znalosti 
týkajú politík súvisiacich s prácou, 
sociálni partneri sú informovaní a 
prípadne zapojení. O technickú pomoc 
nemožno požiadať v oblastiach, ktoré 
úplne alebo čiastočne patria do pôsobnosti 
sociálnych partnerov, pokiaľ sociálni 
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partneri neposkytnú svoj konsenzus.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Pri uplatňovaní tohto nariadenia 
by sa mali v plnej miere dodržiavať 
ustanovenia článku 152 ZFEÚ a národné 
plány podpory obnovy a odolnosti vydané 
podľa tohto nariadenia by mali 
dodržiavať vnútroštátne postupy a zásady 
tvorby miezd. Toto nariadenie zohľadňuje 
článok 28 Charty základných práv 
Európskej únie, a tak ním nesmie byť 
dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať 
alebo presadzovať kolektívne zmluvy ani 
právo na kolektívne akcie v súlade s 
vnútroštátnymi právnymi predpismi a 
praxou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 

(26) Rada by mala na základe návrhu 
Komisie schváliť posúdenie plánov 
podpory obnovy a odolnosti 
prostredníctvom vykonávacieho 
rozhodnutia, ktoré by sa mala snažiť 
prijať do štyroch týždňov od predloženia 
návrhu. Ak plán podpory obnovy 
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tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2023. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2023.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 133
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



PE655.970v01-00 60/132 AM\1211996SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(30) Členské štáty by mali mať možnosť 
podať odôvodnenú žiadosť o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti počas obdobia 
realizácie, ak to odôvodňujú objektívne 
okolnosti. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, odôvodňujú takúto zmenu, mala by 
posúdiť nový plán do dvoch mesiacov. 
Dotknutý členský štát a Komisia sa môžu 
v prípade potreby dohodnúť na predĺžení 
tejto lehoty o primeraný čas. Rada by 
mala na základe návrhu Komisie schváliť 
posúdenie nového plánu prostredníctvom 
vykonávacieho rozhodnutia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32a) Ak sa v rámci európskeho 
semestra, a najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, identifikujú výzvy, 
ktoré si vyžadujú naliehavé reformy, ale 
príslušný členský štát nevyužíva pridelené 
finančné prostriedky dostatočne, alebo sa 
Komisia rozhodla pozastaviť takéto 
financovanie z dôvodu neuspokojivej 
realizácie plánov podpory obnovy a 
odolnosti alebo v prípade nedostatkov v 
oblasti právneho štátu, opatrenia na 
regionálnej a miestnej úrovni vrátane 
iniciatív občianskej spoločnosti, ktoré 
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prispievajú k riešeniu týchto výziev, by 
mali naďalej využívať výhody 
mechanizmu, a finančné prostriedky by 
mali byť k dispozícii regionálnym a 
miestnym orgánom a iným 
zainteresovaným stranám vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 

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

aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu, demokratická 
kontrola a rovnováha, nezávislé 
súdnictvo, pluralita a sloboda médií sú 
nevyhnutnými predpokladmi pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
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z prostriedkov EÚ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala prijať Rada 
prostredníctvom vykonávacieho 
rozhodnutia na návrh Komisie. S cieľom 
zabezpečiť jednotné podmienky 
vykonávania tohto nariadenia by sa mali na 
Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. 
Vykonávacie právomoci v súvislosti so 
schvaľovaním plánov podpory obnovy 
a odolnosti a s platbou finančnej podpory 
po splnení príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt by mala Komisia 
uplatňovať v súlade s postupom 
preskúmania podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201113. Po 
prijatí vykonávacieho rozhodnutia by mal 
mať dotknutý členský štát a Komisia 
možnosť dohodnúť sa na určitých 
prevádzkových opatreniach technickej 
povahy, v ktorých sa podrobne uvedú 
aspekty vykonávania, pokiaľ ide o časový 
harmonogram, ukazovatele čiastkových 
cieľov a cieľových hodnôt a prístup 
k príslušným údajom. S cieľom zabezpečiť, 
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vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

aby boli prevádzkové opatrenia vzhľadom 
na prevládajúce okolnosti počas realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti stále 
relevantné, by sa mala poskytnúť možnosť, 
aby sa prvky takýchto technických opatrení 
dali po vzájomnej dohode zmeniť. Na toto 
nariadenie sa vzťahujú horizontálne 
rozpočtové pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

1. Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva šesť hlavných 
oblastí politiky:

– zelená transformácia pri zohľadnení 
cieľov zelenej dohody,
– digitálna transformácia pri zohľadnení 
cieľov digitálnej agendy,
– hospodárska súdržnosť, produktivita a 
konkurencieschopnosť, berúc do úvahy 
ciele stratégií priemyslu a MSP,
– sociálna súdržnosť pri zohľadnení 
cieľov Európskeho piliera sociálnych 
práv,
– inštitucionálna odolnosť vzhľadom na 
zvýšenie schopnosti reagovať na krízu, 
ako aj
– politiky pre nástroj Next Generation s 
prihliadnutím na ciele nástroja záruky pre 
deti a systému záruky pre mladých ľudí.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
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podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, kultúry, vzdelávania 
a zručností, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, sociálnej ochrany, 
kvalitných pracovných miest a investícií, 
rodovej rovnosti, ako aj začleňovania osôb 
so zdravotným postihnutím, stability 
finančných systémov, sociálneho dialógu 
a posilnenia demokratických systémov 
vrátane účinných a nezávislých systémov 
súdnictva a plurality a slobody médií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zmenšenia rozdielov 
v infraštruktúre, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143
Marianne Vind

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, prechodu na 
klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050, 
digitálnej transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Eugen Tomac

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, sociálnej ochrany, 
vzdelávania a zručností, výskumu 
a inovácií, inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, pracovných miest 
a investícií, ako aj stability finančných 
systémov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením sa 
nevzťahuje na:
a) vyradenie jadrových elektrární z 
prevádzky alebo ich výstavbu,
b) výrobu, spracovanie, distribúciu, 
skladovanie alebo spaľovanie fosílnych 
palív,
c) investície do letiskovej infraštruktúry s 
výnimkou najvzdialenejších regiónov,
d) investície do rozšírenia kapacity 
infraštruktúry diaľnic.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je 
prispievanie k hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie, k strategickej 
autonómii Únie, k plneniu cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a cieľov 
Únie v oblasti klímy, ako aj 
k vykonávaniu Európskeho piliera 
sociálnych práv, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy, najmä na 
najzraniteľnejšie osoby a mladých ľudí, 
a podporou zelenej a digitálnej 
transformácie, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
podporí tvorba kvalitných pracovných 
miest v období po pandémii COVID-19 
a napomôže udržateľný rast.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a dôsledkov krízy 
týkajúcich sa rodovej rovnosti a podporou 
zelenej a digitálnej transformácie, pričom 
je zároveň potrebné chrániť pracovníkov, 
ktorí môžu trpieť v dôsledku takejto 
produktívnej transformácie, čím sa 
prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Eugen Tomac

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 150
Marianne Vind

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou prechodu na 
klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 152
Sandra Pereira

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
posilnenie projektov podporujúcich ich 
rozvoj a investícií do výrobných a 
strategických odvetví, aby zohrával 
štruktúrovanú úlohu pri poskytovaní 
univerzálnych, bezplatných a kvalitných 
verejných služieb. Napĺňanie tohto 
špecifického cieľa sa musí uskutočňovať 
pri náležitom zohľadnení osobitných 
stratégií rozvoja dotknutých členských 
štátov a tým zmysluplne prispieť 
prostredníctvom okamžitých reakcií na 
vplyv pandémie COVID-19 a verejných 
investícií, ktoré zohrávajú štruktúrovanú 
úlohu pri zabezpečovaní sociálnej a 
územnej súdržnosti členských štátov a 
Európskej únie.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 153
Eugen Tomac

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 

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

dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti 
berúc do úvahy, že hospodárske rozdiely, 
sociálna nerovnosť a slabá sociálna 
ochrana majú účinky presahovania, ktoré 
narúšajú celkovú stabilitu EÚ. Napĺňanie 
tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík Únie, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, Európskeho piliera 
sociálnych práv, Parížskej dohody a 
k posilňovaniu jednotného trhu 
prostredníctvom vykonávania opatrení, 
ako sú:
– opatrenia, ktoré v praxi zavádzajú ciele 
Parížskej dohody, zelenej dohody a vedú k 
dosiahnutiu cieľov Únie, čím prispievajú 
k postupnej dekarbonizácii hospodárstva;
– opatrenia, ktoré podporujú digitálnu 
infraštruktúru, digitalizáciu 
vnútroštátnych systémov a pracovísk, 
zlepšujú prístup k digitálnej práci a 
podporujú digitálne zručnosti;
– opatrenia na podporu obnovy 
hospodárstva a stability, stimulov na 
prispôsobenie sa priemyselnej politike, 
ekosystémov a diverzifikácie 
dodávateľských reťazcov, MSP, výskumu 
a inovácií, podnikania, rozvoja 
udržateľnej infraštruktúry, opatrenia na 
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zmiernenie vplyvu krízy na proces 
prijímania jednotnej meny členskými 
štátmi, ktoré nepatria do eurozóny;
– opatrenia na posilnenie systémov 
sociálneho zabezpečenia, celoživotného 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
inkluzívnych politík trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu, vytvárania 
vysokokvalitných pracovných miest, boja 
proti chudobe, nerovnosti príjmov a 
rodovej nerovnosti, podpory sociálneho 
začlenenia, boja proti energetickej 
chudobe a vytvárania rovnakých 
príležitostí, ako aj súdržnosti;
– opatrenia, ktoré posilňujú odolnosť, 
prístupnosť, cenovú dostupnosť a 
kapacitu systémov zdravotnej starostlivosti 
a opatery, zlepšenia účinnosti verejnej 
správy a vnútroštátnych systémov vrátane 
minimalizácie administratívnej záťaže, 
zlepšenia účinnosti systémov súdnictva a 
dohľadu v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí;
– opatrenia na podporu vzdelávania, 
kvalifikácie, získanie a potvrdenie 
kompetencií, rekvalifikácia aktívnej 
pracovnej sily, programy integrácie 
nezamestnaných, politiky investovania do 
prístupu a príležitostí pre deti a mládež v 
oblasti vzdelávania, zdravia, výživy, 
zamestnanosti a bývania, politiky, ktoré 
premosťujú generačnú priepasť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia a 
za predpokladu, že nie sú akciami 
oprávnenými na technickú podporu podľa 
článku 7 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Nástroj technickej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan
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Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6a
Používanie mechanizmu prostredníctvom 
Programu InvestEU alebo kombináciou 

s ním
1. V súlade s požiadavkami stanovenými v 
tomto článku môžu členské štáty v pláne 
podpory obnovy a odolnosti dobrovoľne 
vyčleniť sumu, ktorá sa má poskytnúť 
prostredníctvom Programu InvestEU. 
Suma, ktorá sa má poskytnúť 
prostredníctvom Programu InvestEU, sa 
použije na podporu platobnej schopnosti 
spoločností usadených v dotknutých 
členských štátoch a prispieva k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 
4. Plán podpory obnovy a odolnosti musí 
obsahovať odôvodnenie použitia 
rozpočtových záruk v rámci Programu 
InvestEU.
V rámci vyčlenených súm uvedených 
v prvom pododseku môžu členské štáty 
prideliť časť zdrojov stanovených 
v článku 5 ods. 2 na prispenie do 
Programu InvestEU na zodpovedajúcu 
pomoc z Programu InvestEU pre činnosti 
stanovené v dohode o príspevku uvedenej 
v článku [9] [nariadenia o Programe 
InvestEU].
2. Pokiaľ ide o žiadosti o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti uvedené 
v článku 18, môžu sa určiť len zdroje 
z budúcich rokov.
3. Suma uvedená v odseku 1 prvom 
pododseku sa použije na tvorbu rezerv 
časti záruky EÚ v rámci zložky členského 
štátu.
4. Ak do [31. decembra 2021] nebola 
uzatvorená dohoda o príspevku podľa 
článku [9] [nariadenia o Programe 
InvestEU] týkajúca sa sumy uvedenej 
v odseku 1, členský štát v súlade 
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s článkom 18 predloží žiadosť o zmenu 
plánu podpory obnovy a odolnosti na 
použitie zodpovedajúcej sumy. Dohoda 
o príspevku na sumu uvedenú v odseku 1 
pridelenú v žiadosti o zmenu plánu 
podpory obnovy a odolnosti sa uzatvorí 
súčasne s prijatím rozhodnutia, ktorým sa 
mení plán.
5. Ak sa dohoda o záruke podľa článku 
[9] [nariadenia o investícii] neuzavrela do 
[9] mesiacov od schválenia dohody o 
príspevku, príslušné sumy sa prevedú 
späť do mechanizmu a členský štát 
predloží príslušnú žiadosť o zmenu plánu 
obnovy a odolnosti.
6. Ak dohoda o záruke, ako sa stanovuje 
v článku [9] [nariadenia o Programe 
InvestEU], nebola plne vykonaná do 
[štyroch rokov] odo dňa podpísania 
dohody o záruke, členský štát môže 
požiadať, aby sa so sumami, ktoré sú 
viazané v dohode o záruke, ale 
nevzťahujú sa na príslušné úvery ani iné 
nástroje na zdieľanie rizika, zaobchádzalo 
v súlade s odsekom 5.
7. Zdroje vytvorené zo súm, ktorými sa 
prispelo do Programu InvestEU a ktoré 
boli poskytnuté prostredníctvom 
rozpočtových záruk, alebo zdroje, ktoré sú 
pripísateľné týmto sumám, sa sprístupnia 
členským štátom a použijú sa na splatné 
formy podpory v súlade s plánom podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí
1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).
2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

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

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí
1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).
2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
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Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí

Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí pri dodržiavaní klimatických 
cieľov a Európskeho piliera sociálnych 
práv

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 162
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa neuplatňuje, 
pokiaľ je všeobecná doložka o výnimke 
aktívna a pokiaľ pretrvávajú závažné 
ekonomické a sociálne dôsledky pandémie 
COVID-19.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 164
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
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Cicurel

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
cieľov v oblasti klímy, ako sa vymedzuje 
v európskom klimatickom predpise1a, 
a/alebo Európskeho piliera sociálnych 
práv, Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaného aktu v súlade s článkom 
27a rozhodnutie o pozastavení plynutia 
lehoty na prijatie rozhodnutí uvedených 
v článku 17 ods. 1 a 2 alebo o pozastavení 
celkových alebo čiastočných platieb 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) XXX/XX [ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický 
predpis)] (…)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 165
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o [...], Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaného aktu v súlade s článkom 27a 
rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak sa v rámci európskeho 
semestra, a najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny, identifikujú výzvy, 
ktoré si vyžadujú naliehavé reformy, ale 
príslušný členský štát nevyužíva pridelené 
finančné prostriedky dostatočne, alebo sa 
Komisia rozhodla pozastaviť takéto 
financovanie z dôvodu neuspokojivej 
realizácie plánov podpory obnovy a 
odolnosti alebo v prípade nedostatkov v 
oblasti právneho štátu, opatrenia na 
regionálnej a miestnej úrovni vrátane 
iniciatív občianskej spoločnosti, ktoré 
prispievajú k riešeniu týchto výziev, 
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naďalej využívajú výhody mechanizmu, a 
finančné prostriedky sú k dispozícii 
regionálnym a miestnym orgánom a iným 
zainteresovaným stranám vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa, miery 
nezamestnanosti každého členského štátu, 
stagnácie trhu práce, miery rizika 
chudoby a kumulatívnej straty reálneho 
HDP za obdobie rokov 2020 až 2021 v 
porovnaní s rokom 2019.

V priebehu rokov 2021 – 2022 sa 
maximálny finančný príspevok vypočíta 
na základe metodiky stanovenej v prílohe 
I založenej na populácii, prevrátenej 
hodnote HDP na obyvateľa, miere 
nezamestnanosti, stagnácii trhu práce 
a miere rizika chudoby každého členského 
štátu za roky 2015 – 2019.
V priebehu rokov 2023 – 2024 sa 
maximálny finančný príspevok vypočíta 
na základe metodiky stanovenej v prílohe 
I založenej na populácii, prevrátenej 
hodnote HDP na obyvateľa, miere 
nezamestnanosti a kumulatívnej strate 
reálneho HDP za obdobie rokov 2020 až 
2021 v porovnaní s rokom 2019 a vypočíta 
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sa do 30. júna 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2023 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Kira Marie Peter-Hansen
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v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) vysvetlenie, ako majú opatrenia v 
pláne účinne a nediskriminačným 
spôsobom podporiť neziskové organizácie 
občianskej spoločnosti a obce, regióny 
alebo iné orgány na nižšej ako celoštátnej 
úrovni v členskom štáte;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 

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

štátov na nasledujúce štyri roky. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a investičných projektov 
prostredníctvom koherentného balíka. Pri 
príprave plánov obnovy a odolnosti môžu 
členské štáty využiť Nástroj technickej 
podpory v súlade s nariadením XX/YYYY 
[ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej 
podpory].
Opatrenia od 1. februára 2020 týkajúce sa 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
spôsobených pandémiou COVID-19 sú 
oprávnené. Vzhľadom na Európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja 
sa v rámci každého plánu podpory obnovy 
a odolnosti poskytne suma vo výške aspoň 
30 % objemu jeho prostriedkov na 
začleňovanie opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity a cieľov environmentálnej 
udržateľnosti. Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaného aktu 
príslušnú metodiku na pomoc členským 
štátom pri plnení tejto požiadavky.
Vzhľadom na Európsky pilier sociálnych 
práv ako európsku stratégiu sociálneho 
pokroku sa v rámci každého plánu 
podpory obnovy a odolnosti poskytne 
suma vo výške aspoň 30 % objemu jeho 
prostriedkov na plnenie cieľov 
Európskeho piliera sociálnych práv. 
Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaného aktu príslušnú metodiku na 
pomoc členským štátom pri plnení tejto 
požiadavky.
Vzhľadom na povahu nástroja obnovy 
Next Generation EU a uznávajúc význam 
programu digitálnych zručností, záruky 
pre deti a záruky pre mladých ľudí s 
cieľom zabrániť tomu, aby sa mladí 
ľudia súčasnosti stali „generáciou 
obmedzenia pohybu“, každý plán podpory 
obnovy a odolnosti prispieva k boju proti 
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riziku dlhodobého poškodenia vyhliadok 
mladých ľudí na trhu práce a k ich 
celkovému blahu prostredníctvom riešení 
v oblasti kvalitných pracovných miest, 
vzdelávania a zručností a reakcií 
zameraných na mladých ľudí.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú a sú v 
súlade so zásadami Európskeho piliera 
sociálnych práv. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie. Plány 
podpory obnovy a odolnosti sa vypracujú 
po primeranej konzultácii s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi a ďalšími 
zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti v súlade s kódexom správania 
pre partnerstvo;

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia prispievať k strategickej autonómii 
Únie, k dosahovaniu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a klimatických 
cieľov Únie, ako aj k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
spojené so sociálnou politikou a politikou 
zamestnanosti a ktoré sú relevantné pre 
zelenú a digitálnu transformáciu alebo 
z nej vyplývajú. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 

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

o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […] 22 […]

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
budú obsahovať plány na dosiahnutie 
sociálneho pokroku a musia byť v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami 
špecifickými pre jednotlivé krajiny 
určenými v kontexte najnovšieho 
európskeho semestra, a to najmä s tými, 
ktoré sú relevantné pre oblasti politiky 
stanovené v článku 3. Tieto plány musia 
byť takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch, v 
plánoch na dosiahnutie sociálneho 
pokroku vrátane nástroja záruky pre deti 
a systému záruky pre mladých ľudí a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/1999[1], v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu[2] 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a 
opatrení v oblasti klímy. [2] […]

__________________ __________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 

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

o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy.

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú, ako aj 
pre územnú, sociálnu a hospodársku 
súdržnosť. Tieto plány musia byť takisto 
v súlade s informáciami, ktoré členské 
štáty uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 178
Marianne Vind

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre prechod ku klimatickej 
neutralite do roku 2050 a digitálnu 
transformáciu. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 

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

špecifickými pre jednotlivé krajiny 
určenými v kontexte európskeho semestra, 
a to najmä s tými, ktoré sú relevantné pre 
zelenú a digitálnu transformáciu alebo 
z nej vyplývajú. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok. 
Tento návrh plánu obsahuje plán na 
dosiahnutie sociálneho pokroku a 
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predloží sa vnútroštátnym sociálnym 
partnerom na konzultáciu najneskôr do 
nasledujúceho februára a sociálni 
partneri budú mať aspoň 30 dní na 
reakciu písomnou formou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok. 
Tento návrh plánu sa predloží 
vnútroštátnym sociálnym partnerom na 
konzultáciu najneskôr do nasledujúceho 
februára a sociálni partneri budú mať 
aspoň 30 dní na reakciu písomnou 
formou.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 

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

pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra, najmä tie, ktoré sú 
spojené so sociálnou politikou a politikou 
zamestnanosti;

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest, sociálny pokrok 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť 
dotknutého členského štátu, prispeje k 
uplatňovaniu zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, zníži nerovnosti, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, ako aj 
jeho prínos k posilneniu hospodárskej, 
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sociálnej a územnej súdržnosti 
a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir, Ilana Cicurel

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu kvalitných 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, najmä na tie najzraniteľnejšie 
osoby a mladých, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie, ako 
aj k strategickej autonómii Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 186
Miriam Lexmann

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, najmä v súvislosti s 
najzraniteľnejšími skupinami, ako aj jeho 
prínos k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) rozsah konzultácií s regionálnymi 
a miestnymi orgánmi a inými 
zainteresovanými stranami vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti, ktoré sa 
uskutočnili pred predložením plánu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) objasnenie, do akej miery sú 
opatrenia uvedené v pláne v súlade so 
smerovaním k obmedzeniu globálneho 
otepľovania na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnymi úrovňami, a toho, ako 
majú prispieť k dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti klímy a životného prostredia alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú, a 
najmä príspevku k nim; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Marianne Vind

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

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

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne priamo prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii a 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú, 
bez opatrení, ktoré by negatívne ovplyvnili 
možnosť dosiahnuť klimaticky neutrálnu 
EÚ do roku 2050;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) podrobné odôvodnenie spôsobu, 
akým plán dosiahne cieľ 40 % 
prostriedkov pridelených na činnosti, 
ktoré významne prispievajú k zmierneniu 
zmeny klímy alebo adaptácii na ňu, a cieľ 
10 % prostriedkov pridelených na 
činnosti, ktoré významne prispievajú ku 
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ktorýmkoľvek iným environmentálnym 
cieľom, v súlade s článkom 4a ods. 2 a 
článkom 14 ods. 1 písm. b), a dôkaz, že 
plánované reformy a investície zahrnuté 
do plánu sú v súlade so zásadou „výrazne 
nenarušiť“ na základe podrobného 
zoznamu hospodárskych činností, ktoré sa 
majú prostredníctvom mechanizmu 
podporiť, uvedeného v odseku 1a;

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vysvetlenie toho, ako majú 
opatrenia zahrnuté v pláne prispieť k 
plneniu záväzkov Únie a jej členských 
štátov, najmä Parížskej dohody, cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
k uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti;

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) odôvodnenie, ako prispieva k 
plneniu cieľov OSN v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja a cieľov Únie 
v oblasti klímy, ako aj k vykonávaniu 
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Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. fr

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) osobitné ukazovatele nerovnosti a 
sociálneho pokroku, ktoré sa majú 
dosiahnuť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

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



AM\1211996SK.docx 103/132 PE655.970v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) odôvodnenie, že najmenej 37 % 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k boju proti zmene klímy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 200
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) podrobné vysvetlenie v rámci 
plánu na dosiahnutie sociálneho pokroku 
toho, ako sa má opatreniami zabezpečiť, 
aby najmenej 30% sumy požadovanej na 
plán podpory obnovy a odolnosti prispelo 
k plneniu cieľov Európskeho piliera 
sociálnych práv na základe metodiky 
poskytnutej Komisiou v súlade s článkom 
14 ods. 1;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) zhrnutie konzultácií so 
zainteresovanými stranami, ako sa uvádza 
v článku 14 ods. 5;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ce) odôvodnenie neexistencie 
konfliktu záujmov v súvislosti s plnením 
rozpočtu EÚ v prípade všetkých opatrení 
týkajúcich sa verejných investícií 
obsiahnutých v pláne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) podiel odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy a 
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odolnosti uvedený v písmene f), 
pridelených na udržateľné hospodárske 
činnosti vymedzené v nariadení (EÚ) 
2020/852, diferencovaný podľa 
environmentálnych cieľov;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Marianne Vind

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) ubezpečenie, že finančná pomoc sa 
poskytuje len podnikom, ktoré dodržiavajú 
uplatniteľné kolektívne zmluvy a nie sú 
registrované v daňových rajoch, ako sa 
uvádzajú na zozname nespolupracujúcich 
daňových jurisdikcií Rady EÚ;

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) informácie o tom, ako sa 
konzultovalo so sociálnymi partnermi, ako 
sa zohľadnilo ich stanovisko a na žiadosť 
sociálnych partnerov sa pripojí ich 
písomný príspevok;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia pri posudzovaní plánu 
podpory obnovy a odolnosti koná v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia môže predložiť pripomienky 
alebo požiadať o dodatočné informácie. 
Dotknutý členský štát poskytne 
požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže plán pred jeho 
oficiálnym predložením prepracovať.

1. Komisia pri posudzovaní plánu 
podpory obnovy a odolnosti koná v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia môže predložiť pripomienky 
alebo požiadať o dodatočné informácie. 
Dotknutý členský štát poskytne 
požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže plán pred jeho 
oficiálnym predložením prepracovať. 
Komisia v spolupráci s európskymi 
sociálnymi partnermi konzultuje so 
sociálnymi partnermi dotknutej krajiny, 
aby zhromaždila ich názory na 
zodpovednosť, konzistentnosť a účinnosť 
národného plánu podpory obnovy a 
odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia posúdi význam 
a koherentnosť plánu podpory obnovy 
a odolnosti a jeho prínos k hospodárskym, 
sociálnym a zdravotným potrebám, a na 
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zohľadní tieto kritériá: tento účel zohľadní tieto kritériá:

Or. es

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu, najmä tých, ktoré sú spojené so 
sociálnou politikou a politikou 
zamestnanosti, alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 214
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu a v národnom programe reforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Klára Dobrev, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Vilija 
Blinkevičiūtė, Manuel Pizarro, Gabriele Bischoff, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 217
Marianne Vind

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii a k riešeniu výziev s nimi 
spojených, bez opatrení, ktoré by 
negatívne ovplyvnili možnosť dosiahnuť 
klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050;;

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k plneniu cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a cieľov Únie 
v oblasti klímy, ako aj k vykonávaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv;

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Véronique Trillet-Lenoir, Ilana 
Cicurel

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje k rozsahu 
pôsobnosti a cieľom stanoveným v 
článkoch 3 a 4; 
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a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah 
krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
kvalitných pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
členského štátu, zmierni ekonomický 
a sociálny dosah krízy, najmä na tie 
najzraniteľnejšie osoby a mladých, 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 
k strategickej autonómii Únie;

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 

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

členského štátu, zníži nerovnosti, zmierni 
ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 3– odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

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

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

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gc) či aspoň 30 % sumy požadovanej 
na plán podpory obnovy a odolnosti 
prispelo k plneniu cieľov Európskeho 
piliera sociálnych práv na základe 
metodiky poskytnutej Komisiou v súlade s 
článkom 14 ods. 1;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 231
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 17 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie Komisie Návrh Komisie a vykonávacie 
rozhodnutie Rady

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Rada na návrh Komisie schváli 
prostredníctvom vykonávacieho 
rozhodnutia posúdenie plánu podpory 
obnovy a odolnosti predloženého 
členským štátom. Ak Komisia plán 
podpory obnovy a odolnosti posúdi kladne, 
v návrhu Komisie na vykonávacie 
rozhodnutie Rady sa stanovia reformy 
a investičné projekty, ktoré má členský štát 
implementovať, vrátane čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj finančný 
príspevok alokovaný v súlade s článkom 
11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) plán podpory obnovy a odolnosti 
musí prioritne zodpovedať hospodárskym, 
sociálnym a zdravotným potrebám, aby 
mohol byť dotknutému členskému štátu 
alokovaný finančný príspevok.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 236
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

7. Rada prijme vykonávacie 
rozhodnutia uvedené v odseku 1 spravidla 
kvalifikovanou väčšinou do štyroch 
týždňov od prijatia návrhu Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, 
Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak dotknutý členský štát v lehote 
šiestich mesiacov od pozastavenia 
neprijme potrebné opatrenia, Komisia 
podľa článku 14 ods. 1 nariadenia 

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

regionálnym a miestnym orgánom a iným 
zainteresovaným stranám vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti, ktorí prispievajú k 
riešeniu výziev identifikovaných v plánoch 
podpory obnovy a odolnosti, po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky do dvoch 
mesiacov od oznámenia svojich záverov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

7. Ak dotknutý členský štát do 
osemnástich mesiacov odo dňa prijatia 
rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 1 
nedosiahne hmatateľný pokrok v súvislosti 
so žiadnym príslušným čiastkovým cieľom 
a cieľovou hodnotou, suma finančného 
príspevku sa sprístupní regionálnym a 
miestnym orgánom a iným 
zainteresovaným stranám vrátane 
sociálnych partnerov a organizácií 
občianskej spoločnosti, ktorí prispievajú k 
riešeniu výziev identifikovaných v plánoch 
podpory obnovy a odolnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 21 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie pre Európsky parlament a Radu 
a komunikácia o plánoch podpory obnovy 

Informácie pre Európsky parlament 
a komunikácia o plánoch podpory obnovy 
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a odolnosti členských štátov a odolnosti členských štátov

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Plány podpory obnovy a odolnosti 
schválené vykonávacím aktom Komisie 
v súlade s článkom 17 Komisia bez 
zbytočného odkladu postúpi Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a
Hodnotiaca tabuľka obnovy a odolnosti

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Výročná správa musí obsahovať 
informácie o pokroku dosiahnutom v rámci 
mechanizmu pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti dotknutých členských 
štátov a ich vplyv na rovnosť medzi 
ženami a mužmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely podávania správ 
o činnostiach uvedených v odseku 2 môže 
Komisia podľa potreby použiť obsah 
príslušných dokumentov, ktoré oficiálne 
prijala v rámci európskeho semestra.

4. Na účely podávania správ 
o činnostiach uvedených v odseku 2 môže 
Komisia podľa potreby použiť obsah 
príslušných dokumentov v rámci 
európskeho semestra, ako je národný 
program reforiem.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs 



AM\1211996SK.docx 127/132 PE655.970v01-00

SK

Ginel, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok odsek 27 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27a
Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.
2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 9 ods. 1 a 2 a článku 17 
ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie 
siedmich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia]. Komisia vypracuje správu 
týkajúcu sa delegovania právomoci 
najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 
tohto sedemročného obdobia. Delegovanie 
právomoci sa automaticky predlžuje 
o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 
parlament alebo Rada nevznesú voči 
takémuto predĺženiu námietku najneskôr 
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tri mesiace pred koncom každého 
obdobia.
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 9 ods. 1 a ods. 2 a článku 17 ods. 1 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím delegovaného 
aktu konzultuje s odborníkmi určenými 
jednotlivými členskými štátmi v súlade 
so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 
ods. 1 a ods. 2 a článku 17 ods. 1 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote [dvoch 
mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o [dva mesiace].

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 253
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Marianne Vind

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán zahŕňa opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii, a rieši výzvy s nimi spojené, 
bez opatrení, ktoré by negatívne ovplyvnili 
možnosť dosiahnuť klimaticky neutrálnu 
EÚ do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu (vrátane fiškálnych aspektov) alebo 
v iných relevantných dokumentoch v rámci 
európskeho semestra, ako je národný 
program reforiem

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 258
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 8
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Andrea Bocskor, Ádám Kósa

Návrh nariadenia
Príloha III – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en


