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Pozmeňujúci návrh 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V súlade s článkami 120 a 121 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ďalej len „zmluva“) sa od členských 
štátov vyžaduje, aby riadili svoje 
hospodárske politiky so zámerom prispieť 
k dosiahnutiu cieľov Únie a v nadväznosti 
na hlavné smery, ktoré prijme Rada. 
Podľa článku 148 zmluvy uskutočňujú 
členské štáty politiky zamestnanosti, ktoré 
zohľadňujú usmernenia politík 
zamestnanosti. Koordinácia 
hospodárskych politík členských štátov je 
preto vecou spoločného záujmu.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 43
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V článku 175 zmluvy sa okrem 
iného stanovuje, že členské štáty by mali 
koordinovať svoje hospodárske politiky 
tak, aby dosiahli ciele hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti stanovené 
v článku 174.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 44
Sandra Pereira
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie 
prekonávať ich účinky. Reformy 
zamerané na zlepšenie rastu a investície 
do riešenia štrukturálnych nedostatkov 
hospodárstiev a posilnenia ich odolnosti 
budú preto kľúčové z hľadiska 
nasmerovania hospodárstiev a spoločnosti 
späť na trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

(3) Vypuknutie pandémie COVID-19 
začiatkom roku 2020 odhalilo nedostatky 
politík podporovaných EÚ, ktoré majú 
centralizované právomoci vo svojich 
inštitúciách, a znížili zvrchovanú kapacitu 
členských štátov, ktoré majú deregulované 
pracovnoprávne vzťahy, zmiernili 
pravidlá týkajúce sa hodín, znížili príjmy 
pracovníkov a prispeli k deštrukcii a 
privatizácii verejných služieb. Pandémia 
ochorenia COVID-19 dokazuje, že členské 
štáty s regulovanejšími pracovnými 
podmienkami a verejnými službami, ktoré 
poskytujú univerzálne sociálne reakcie a 
pomáhajú riešiť štrukturálne vylúčenie, 
majú lepšiu schopnosť odolnosti a lepší 
potenciál obnovy.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 45
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
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svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 46
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť a na 
podporu tých najzraniteľnejších, 
zasiahnutých krízou. Vyžadujú okamžitú 
a koordinovanú reakciu zo strany Únie 
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v členských štátoch, ako aj zmierniť 
dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

s cieľom vyrovnať sa s hospodárskymi 
dôsledkami v členských štátoch, ako aj 
zmierniť dosahy v sociálnej a ekonomickej 
oblasti. Súčasná pandémia ochorenia 
COVID-19 a predchádzajúca hospodárska 
a finančná kríza ukázali, že budovanie 
stabilných a odolných hospodárstiev, 
finančných systémov a systémov 
sociálneho zabezpečenia založených na 
stabilných ekonomických a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Sociálne zodpovedné, inteligentné, 
udržateľné a inkluzívne reformy, ktoré 
zvyšujú potenciál na posilnenie 
adaptability, a systémov sociálneho 
zabezpečenia podporujú rast, vytvárajú 
kvalitné pracovné príležitosti, podporujú 
investície a proces vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie, 
budú preto kľúčové z hľadiska 
nasmerovania hospodárstiev a spoločnosti 
späť na trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 

(3) Pandémia ochorenia COVID-19 
začiatkom roku 2020 zmenila ekonomický 
výhľad na nadchádzajúce roky v EÚ a vo 
svete. V spojitosti s krízou vznikli v Únii 
nové priority, ktoré sa osobitne 
zameriavajú na obnovu a odolnosť. 
Vyžadujú okamžitú a koordinovanú 
reakciu zo strany Únie s cieľom vyrovnať 
sa s hospodárskymi dôsledkami 
v členských štátoch, ako aj zmierniť 
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dosahy v sociálnej a ekonomickej oblasti. 
Súčasná pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
ekonomických a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Reformy zamerané na 
zlepšenie rastu a investície do riešenia 
štrukturálnych nedostatkov hospodárstiev 
a posilnenia ich odolnosti budú preto 
kľúčové z hľadiska nasmerovania 
hospodárstiev a spoločnosti späť na 
trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

dosahy v územnej, sociálnej a ekonomickej 
oblasti. Súčasná pandémia ochorenia 
COVID-19 a predchádzajúca hospodárska 
a finančná kríza ukázali, že budovanie 
stabilných a odolných hospodárstiev 
a finančných systémov založených na 
stabilných ekonomických a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Reformy zamerané na zlepšenie rastu 
a investície do riešenia štrukturálnych 
nedostatkov hospodárstiev a posilnenia ich 
odolnosti budú preto kľúčové z hľadiska 
nasmerovania hospodárstiev a spoločnosti 
späť na trajektóriu udržateľnej obnovy 
a prekonania ekonomických, sociálnych 
a územných rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Vzhľadom na svoje osobitné 
odporúčania a štrukturálne reformy je 
európsky semester nástrojom na 
zasahovanie EÚ, ktorého cieľom je 
presadzovať a formulovať fiškálne a 
hospodárske politiky členských štátov, a 
veľmi často sa uchyľuje k vydieraniu a 
sankciám ako prostriedku na 
uplatňovanie opatrení zameraných na 
liberalizáciu verejných služieb, 
dereguláciu práce a presadzovanie 
úsporných politík. Jeho vykonávanie vedie 
k spomaleniu hospodárskeho rozvoja, 
nezamestnanosti, chudoby a sociálno-
ekonomických a územných rozdielov.

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 49
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

(4) Na úrovni Únie slúži ako základný 
rámec na identifikáciu národných priorít 
v oblasti reforiem v oblasti hospodárskej a 
sociálnej politiky a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Európsky parlament vyhlásil, že sociálne 
zodpovedné reformy v rámci európskeho 
semestra musia byť založené na solidarite, 
integrácii, sociálnej spravodlivosti a 
spravodlivom rozdelení bohatstva a 
príjmu a vytvárať tak model, ktorý 
zabezpečuje rovnosť, rovnaké príležitosti 
a sociálnu ochranu, chráni zraniteľné 
skupiny a zvyšuje životnú úroveň všetkých 
občanov, čo sú kľúčové zásady 
Európskeho piliera sociálnych práv. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu národných priorít v oblasti 
reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. 
Členské štáty v záujme podpory týchto 
priorít v oblasti reforiem vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie. Tieto stratégie sa predkladajú 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie priorít, ktoré sa majú 
podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

(4) Na úrovni Únie slúži ako rámec na 
identifikáciu výziev a národných priorít 
v oblasti reforiem a na monitorovanie ich 
implementácie európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík. Takéto 
reformy by mali byť založené na 
solidarite, integrácii, sociálnej 
spravodlivosti a spravodlivom rozdelení 
bohatstva s cieľom zabezpečiť rovnosť a 
dostupnosť príležitostí a sociálnej 
ochrany, chrániť zraniteľné skupiny a 
zvyšovať životnú úroveň všetkých ako 
kľúčových zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv. Členské štáty v záujme 
podpory týchto priorít v oblasti reforiem 
vypracúvajú vlastné národné viacročné 
investičné stratégie. Tieto stratégie by sa 
mali navrhnúť na základe rozsiahleho a 
dobre zdokumentovaného verejného 
konzultačného procesu v spolupráci so 
sociálnymi partnermi a potom by sa mali 
predkladať spolu s ročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
načrtnutie a koordinovanie priorít, ktoré sa 
majú podporiť z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie. Mali by 
slúžiť aj na využívanie finančných 
prostriedkov Únie koherentným spôsobom 
a na maximalizovanie pridanej hodnoty 
finančnej podpory, ktorá by sa mala 
prijímať najmä z programov s podporou 
Únie v rámci štrukturálnych a kohéznych 
fondov a z ostatných programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Anne Sander

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej pomoci s cieľom 
naďalej podporovať členské štáty pri 
implementácii reforiem.

(6) Členské štáty začali v minulosti 
využívať technickú podporu v rámci 
programu SRSP v čoraz väčšej miere, preto 
by sa prostredníctvom tohto nariadenia mal 
zriadiť Nástroj technickej pomoci s cieľom 
naďalej podporovať členské štáty pri 
implementácii reforiem, najmä s cieľom 
čeliť kríze súvisiacej s pandémiou 
COVID-19 a zvýšiť odolnosť národných 
systémov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 
% rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy a pritom 
bude brať ohľad na európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu pre rast 
premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného 
kapitálu a podpory obehového 
hospodárstva a mali by byť v súlade 
s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

(7) Hospodárske a sociálne výzvy, 
ktorým čelia členské štáty v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19, si 
vyžadujú upustiť od európskej zelenej 
dohody ako európskej stratégie pre rast a 
premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 53
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 
% rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti zmeny klímy a pritom 
bude brať ohľad na európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu pre rast 
premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov. Príslušné akcie by sa 
mali určiť počas prípravy a implementácie 
nástroja a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného 
kapitálu a podpory obehového 
hospodárstva a mali by byť v súlade 
s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, ak budú vopred pokryté prioritné 
potreby v dôsledku pandémie COVID-19.

Or. es

Odôvodnenie

Všeobecným cieľom Nástroja technickej podpory by malo byť posilnenie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti Únie podporovaním úsilia členských štátov pri realizácii 
reforiem a investícií, ktoré podporia udržateľnú a spravodlivú ekonomiku na účinné riešenie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny prijatých v kontexte európskeho semestra a na podporu 
posilňovania administratívnych kapacít členských štátov vykonávať právo Únie, vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia európske inštitúcie.

Pozmeňujúci návrh 54
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 
a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast a premietnutie záväzku Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja Organizácie 
Spojených národov. Príslušné akcie by sa 
mali určiť počas prípravy a implementácie 
nástroja a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Tento nástroj prispeje aj k 
reformám, ktoré zabezpečujú vykonávanie 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv 
a riešia širšie environmentálne a sociálne 
výzvy v rámci Únie, vrátane znižovania 
nerovností, zabezpečenia 
vysokokvalitných verejných služieb, 
ochrany prírodného kapitálu a podpory 
obehového hospodárstva a mali by byť 
v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný 
rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy 

(7) Nástroj technickej pomoci prispeje 
k zohľadňovaniu opatrení v oblasti zmeny 
klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa 
40 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti zmeny klímy a 
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a pritom bude brať ohľad na európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
rast premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov. 
Príslušné akcie by sa mali určiť počas 
prípravy a implementácie nástroja 
a opätovne posúdiť v súvislosti 
s príslušnými postupmi hodnotenia 
a preskúmania. Mali by riešiť aj širšie 
environmentálne a sociálne výzvy v rámci 
Únie, vrátane ochrany prírodného kapitálu 
a podpory obehového hospodárstva a mali 
by byť v súlade s Agendou 2030 pre 
udržateľný rozvoj.

ďalších 10 % na zachovanie biodiverzity v 
Európe a pritom bude brať ohľad na 
európsku zelenú dohodu a premietnutie 
záväzku Únie vykonávať Parížsku dohodu 
a plniť ciele udržateľného rozvoja 
Organizácie Spojených národov. Príslušné 
akcie by sa mali určiť počas prípravy 
a implementácie nástroja a opätovne 
posúdiť v súvislosti s príslušnými postupmi 
hodnotenia a preskúmania. Mali by riešiť 
aj širšie environmentálne a sociálne výzvy 
v rámci Únie, vrátane ochrany prírodného 
kapitálu a podpory obehového 
hospodárstva a mali by byť v súlade 
s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Nástroj technickej podpory môže 
pomôcť vybudovať kapacity 
vnútroštátnych orgánov, verejných a 
súkromných organizácií a obyvateľstva 
profitujúcich z projektov, ktoré podporuje, 
čím sa pripraví cesta pre efektívnejšie a 
účinnejšie využívanie prostriedkov na 
obnovu a odolnosť, s lepším vykonávaním 
a skutočným vplyvom na realizáciu 
politík, ktoré sú v súlade s potrebami 
členských štátov a ich rozvojovými 
stratégiami, čím sa podporí dôstojná 
práca, ktorá je spravodlivo platená a 
založená na kolektívnom vyjednávaní; 
ktoré podporujú verejné investície do 
infraštruktúry a výrobných odvetví a 
podporujú ekologický a inovačný rozvoj, 
ktorý chráni sociálnu a územnú 
súdržnosť; ktoré podporujú verejné služby 
a investujú do nich, pričom poskytujú 
vysokokvalitné a univerzálne sociálne 
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riešenia.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na 
tento účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým 
čelia inštitúcie, správa vecí verejných, 
verejná správa a hospodársky a sociálny 
sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovať členské štáty pri zavádzaní 
reforiem potrebných na dosiahnutie 
ekonomickej a sociálnej obnovy a 
odolnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 58
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť posilnenie 
administratívnych kapacít členských 
štátov a orgánov na nižšej ako 
vnútroštátnej úrovni, pokiaľ ide o ich 
inštitúcie, verejnú správu a hospodárske a 
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dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na 
tento účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

sociálne sektory, a mal by pomáhať 
vnútroštátnym orgánom a orgánom na 
nižšej ako vnútroštátnej úrovni v ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy. Okrem toho by mal podporovať 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Únie tým, že sa podporí úsilie 
členských štátov pri zavádzaní reforiem a 
investícií, ktoré podporia udržateľnú a 
spravodlivú ekonomickú, sociálnu a 
rodovo vyváženú obnovu po pandémii 
COVID-19. Na tento účel by mal nástroj 
podporovať posilňovanie 
administratívnych kapacít členských štátov 
na vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní sociálne zodpovedných reforiem 
potrebných na dosiahnutie ekonomickej 
a sociálnej obnovy, odolnosti a vzostupnej 
konvergencie. Na tento účel by mal nástroj 
podporovať posilňovanie 
administratívnych kapacít členských štátov 
na vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa, 
miestne orgány a sociálni partneri.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

(8) Všeobecným cieľom Nástroja 
technickej pomoci by malo byť 
podporovanie hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie tým, že sa 
podporí úsilie členských štátov pri 
zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a konvergencie. Na tento 
účel by mal nástroj podporovať 
posilňovanie administratívnych kapacít 
členských štátov na vykonávanie práva 
Únie vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných a verejná 
správa na regionálnej aj miestnej úrovni, 
ako aj hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym a miestnym orgánom a 
sociálnym partnerom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
sociálne zodpovedné a udržateľné reformy 
a posilniť sociálny dialóg, a to aj 



AM\1211998SK.docx 17/72 PE655.972v01-00

SK

riadenia ľudských zdrojov. prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
údajov a osvedčených postupov, vhodných 
procesov a metodík a účinnejšieho 
a efektívnejšieho riadenia ľudských 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov.

(9) Špecifické ciele Nástroja technickej 
pomoci by mali spočívať v pomoci 
vnútroštátnym orgánom pri ich úsilí 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
udržateľné reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
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ľudských zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú 
zelenú a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím, sociálnym 
zabezpečením, podporou rodiny ako 
základnej podpornej jednotky našej 
spoločnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 65
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 



AM\1211998SK.docx 19/72 PE655.972v01-00

SK

členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú 
digitálnu transformáciu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 66
Klára Dobrev, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, 
Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá 
Ferrandis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a kvalitnými pracovnými miestami, 
vzdelávaním a odbornou prípravou, 
udržateľným rozvojom, verejným zdravím 
a sociálnym zabezpečením. Osobitný dôraz 
by sa mal klásť na opatrenia, ktoré 
podporujú zelenú a digitálnu transformáciu 
a sociálny pokrok. Nástroj by mal 
podporovať aj opatrenia na stimulovanie 
smerovania uvedených členských štátov, 
ktorých menou nie je euro, do eurozóny.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením, podporou aktívneho 
starnutia, ako aj hospodárskou, sociálnou 
a územnou súdržnosťou, civilnou 
ochranou, azylom, migráciou a 
pohraničnými politikami. Osobitný dôraz 
by sa mal klásť na opatrenia, ktoré 
podporujú zelenú a digitálnu 
transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 

(10) S cieľom pomôcť členským štátom 
pri riešení potrieb reforiem vo všetkých 
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kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

kľúčových oblastiach hospodárstva 
a spoločnosti by Komisia mala naďalej 
poskytovať technickú podporu na žiadosť 
členského štátu v rámci širokého spektra 
oblastí politiky, medzi ktoré patria oblasti 
súvisiace s riadením verejných financií 
a aktív, inštitucionálnou a administratívnou 
reformou, podnikateľským prostredím, 
finančným sektorom, trhmi tovarov, 
služieb a práce, vzdelávaním a odbornou 
prípravou, udržateľným rozvojom, 
infraštruktúrou, demografickou zmenou, 
verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením. Osobitný dôraz by sa mal 
klásť na opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) V záujme toho, aby si reformy 
získali širokú podporu, by sa od členských 
štátov, ktoré chcú využívať tento program, 
malo požadovať, aby v rámci procesu 
vypracúvania návrhov na balíky 
konzultovali s príslušnými 
zainteresovanými stranami, ako sú 
miestne a regionálne orgány, hospodárski 
a sociálni partneri a občianska 
spoločnosť – a to v súlade s príslušnými 
ustanoveniami delegovaného nariadenia 
Komisie (EÚ) č. 240/2014 – ako aj s 
národnými parlamentmi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Na dosiahnutie cieľov 
stanovených v tomto nariadení by sa 
finančné krytie malo prideľovať na etapy. 
V prvej fáze trvajúcej 20 mesiacov by 
mala byť polovica celkového finančného 
krytia k dispozícii členským štátom, počas 
ktorej by mohli získať sumu až do výšky 
ich maximálnych pridelených zdrojov. V 
druhej fáze by sa mala suma, ktorá ešte 
nebola pridelená, prideliť popri 
zostávajúcom finančnom krytí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vzhľadom na mimoriadne 
okolnosti vyplývajúce z účinkov pandémie 
COVID-19 by príslušné akcie, ktoré sa 
začali od 1. februára 2020, mali byť 
oprávnené na financovanie v rámci 
nástroja za predpokladu, že sledujú ciele 
stanovené v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Nástroj technickej pomoci by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 
uskutočňovaných na podnet členských 
štátov, reforiem v súvislosti s procesmi 
správy hospodárskych záležitostí alebo 
akcií súvisiacich s vykonávaním práva 
Únie, ako aj reforiem v súvislosti 
s vykonávaním programov ekonomických 
úprav. Mal by poskytovať aj technickú 
podporu na prípravu a realizáciu plánov 
obnovy, ktoré sa majú uskutočniť podľa 
nariadenia (EÚ) YYY/XX.

(13) Nástroj technickej pomoci by sa 
mal poskytovať na základe žiadosti 
s cieľom podporiť implementáciu reforiem 
uskutočňovaných v členských štátoch, 
reforiem v súvislosti s procesmi správy 
hospodárskych záležitostí alebo akcií 
súvisiacich s vykonávaním práva Únie, ako 
aj reforiem v súvislosti s vykonávaním 
programov ekonomických úprav. Mal by 
poskytovať aj technickú podporu na 
prípravu a realizáciu plánov obnovy, ktoré 
sa majú uskutočniť podľa nariadenia (EÚ) 
YYY/XX.

Or. en

Odôvodnenie

Nástroj technickej podpory by mal podporovať aj reformy vykonávané prostredníctvom 
miestnych orgánov a sociálnych partnerov, najmä v oblastiach, v ktorých sa v rámci 
európskeho semestra a odporúčaní pre jednotlivé krajiny určia výzvy, ktoré si vyžadujú 
naliehavé reformy, ale dotknutý členský štát nevyužíva pridelené finančné prostriedky 
dostatočne, alebo financovanie pozastavila Komisia, napríklad z dôvodu nedostatkov v oblasti 
právneho štátu, pričom v takom prípade by nástroj mali naďalej využívať regionálne a 
miestne opatrenia, ktoré môžu riešiť tieto výzvy.

Pozmeňujúci návrh 73
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Nástroj by mal podporiť aj 
reformy vykonávané miestnymi orgánmi a 
inými zainteresovanými stranami. Ak sa v 
rámci európskeho semestra, a to najmä v 
rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny, 
určia výzvy, ktoré si vyžadujú naliehavé 
reformy, ale dotknutý členský štát 
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nevyužíva pridelené finančné prostriedky 
dostatočne, alebo takéto financovanie 
pozastavila Komisia, mali by nástroj 
naďalej využívať regionálne a miestne 
opatrenia, ktoré prispievajú k riešeniu 
týchto výziev.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V súlade s pravidlami a praxou 
v rámci predchádzajúceho programu, t. j. 
SRSP, by sa mal zaviesť jednoduchý 
postup predkladania žiadostí o technickú 
podporu. Z tohto dôvodu by žiadosti 
členských štátov mali byť predkladané do 
31. októbra kalendárneho roka. Mali by sa 
stanoviť vhodné kritériá na analýzu 
žiadostí predložených členskými štátmi, 
pričom sa musí rešpektovať všeobecná 
zásada rovnakého zaobchádzania, 
správneho finančného riadenia 
a transparentnosti. Uvedené kritériá by 
mali vychádzať z naliehavosti, závažnosti 
a rozsahu problémov, ako aj z potrieb 
súvisiacich s podporou, ktoré sa zistili 
v oblastiach politiky, kde sa predpokladá 
technická podpora.

(14) V súlade s pravidlami a praxou 
v rámci predchádzajúceho programu, t. j. 
SRSP, by sa mal zaviesť jednoduchý 
postup predkladania žiadostí o technickú 
podporu. Z tohto dôvodu by žiadosti 
členských štátov mali byť predkladané do 
31. októbra kalendárneho roka po 
primeranej konzultácii s príslušnými 
sociálnymi partnermi. Mali by sa stanoviť 
vhodné kritériá na analýzu žiadostí 
predložených členskými štátmi, pričom sa 
musí rešpektovať všeobecná zásada 
rovnakého zaobchádzania, správneho 
finančného riadenia a transparentnosti. 
Uvedené kritériá by mali vychádzať 
z naliehavosti, závažnosti a rozsahu 
problémov, ako aj z potrieb súvisiacich 
s podporou, ktoré sa zistili v oblastiach 
politiky, kde sa predpokladá technická 
podpora.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu, národným 
parlamentom jednotlivých členských 
štátov a Rade, pričom Komisia by mala 
vykonávať príslušné komunikačné činnosti.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, pričom 
Komisia by mala vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(16) Na účely zodpovednosti, 
transparentnosti a zviditeľnenia činnosti 
Únie by sa s výhradou určitých podmienok 
v oblasti ochrany citlivých informácií mali 
plány spolupráce a podpory poskytnúť 
Európskemu parlamentu a Rade, ktoré by 
ich mali kontrolovať, pričom Komisia by 
mala vykonávať príslušné komunikačné 
činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17



PE655.972v01-00 26/72 AM\1211998SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej pomoci, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem je potrebné 
umožniť mieru spolufinancovania grantov 
až do výšky 100 % oprávnených nákladov. 
S cieľom umožniť rýchlu mobilizáciu 
technickej podpory v naliehavých 
prípadoch by sa mali zaviesť ustanovenia, 
ktoré by umožňovali prijatie osobitných 
opatrení na obmedzený čas. Na tento účel 
by sa mala obmedzená suma z rozpočtu 
v rámci pracovného programu Nástroja 
technickej pomoci vyčleniť na osobitné 
opatrenia.

(17) Mali by sa zaviesť ustanovenia 
týkajúce sa implementácie Nástroja 
technickej pomoci, najmä pokiaľ ide 
o spôsoby riadenia, formy financovania 
opatrení technickej podpory a obsah 
pracovných programov, ktoré by sa mali 
prijať prostredníctvom vykonávacích 
aktov. Vzhľadom na dôležitosť trvalého 
úsilia členských štátov pri uplatňovaní 
a vykonávaní reforiem nesmie byť 
prekročená miera spolufinancovania 
grantov až do výšky 33 % oprávnených 
nákladov. S cieľom umožniť rýchlu 
mobilizáciu technickej podpory 
v naliehavých prípadoch by sa mali zaviesť 
ustanovenia, ktoré by umožňovali prijatie 
osobitných opatrení na obmedzený čas. Na 
tento účel by sa mala obmedzená suma 
z rozpočtu v rámci pracovného programu 
Nástroja technickej pomoci vyčleniť na 
osobitné opatrenia.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje 
potreba hodnotiť nástroj zriadený týmto 
nariadením na základe informácií 
zhromaždených pomocou osobitných 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predísť nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo 
vzťahu k členským štátom. Tieto 
požiadavky by mali podľa potreby zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ na 

(19) Podľa bodov 22 a 23 
Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 existuje 
potreba hodnotiť nástroj zriadený týmto 
nariadením na základe informácií 
zhromaždených pomocou osobitných 
požiadaviek na monitorovanie a zároveň 
predísť nadmernej regulácii 
a administratívnemu zaťaženiu, 
zjednodušiť administratívne postupy a 
presadzovať administratívnu spoluprácu, 
najmä vo vzťahu k členským štátom. Tieto 
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hodnotenie účinkov nástroja v praxi. požiadavky by mali podľa potreby zahŕňať 
merateľné ukazovatele ako základ na 
hodnotenie účinkov nástroja v praxi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 
programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Na toto nariadenie 
sa vzťahujú horizontálne rozpočtové 
pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament 
a Rada na základe článku 322 ZFEÚ. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto 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 správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania z prostriedkov EÚ.

(21) Na implementáciu technickej 
podpory by sa mali stanoviť pracovné 
programy. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Na toto nariadenie 
sa vzťahujú horizontálne rozpočtové 
pravidlá, ktoré prijali Európsky parlament 
a Rada na základe článku 322 ZFEÚ. 
Uvedené pravidlá sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) 2018/1046 (nariadenie 
o rozpočtových pravidlách)17 a upravujú 
najmä postup zostavovania a plnenia 
rozpočtu prostredníctvom grantov, 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia 
a stanovujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov 
v oblasti dodržiavania zásady právneho 
štátu v členských štátoch v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) YYY/XX [o ochrane rozpočtu 
Únie v prípade všeobecných nedostatkov v 
oblasti právneho štátu v členských 
štátoch], keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom správneho finančného 
riadenia a účinného financovania 
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z prostriedkov.

__________________ __________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 
2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, 
o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, 
(EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, 
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, 
(EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) 
č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ 
a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) 
č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Keďže cieľ tohto nariadenia nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale možno ho lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(23) Toto nariadenie musí byť 
podriadené zásade subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom 
vykonávať inštitucionálne 
a administratívne reformy a reformy 
udržujúce rast a zvyšujúce odolnosť;

(1) „technická podpora“ sú opatrenia, 
ktoré pomáhajú členským štátom alebo 
administratívnym jednotkám na nižšej ako 
vnútroštátnej úrovni vykonávať 
inštitucionálne a/alebo administratívne 
reformy, ktoré zlepšujú udržateľnosť a 
odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) „udržateľné reformy“ sú opatrenia, 
ktoré:
i) trvalým a udržateľným spôsobom menia 
štruktúru hospodárstva, inštitucionálny a 
regulačný rámec, v ktorom spoločnosti 
pôsobia, a schopnosť verejných služieb, 
najmä škôl a inštitúcií starostlivosti o deti, 
ako aj služieb zdravotnej starostlivosti, 
verejnej správy a občianskej spoločnosti 
prispôsobiť sa zmenám vrátane zlepšenia 
ich odolnosti voči krízam;
ii) tým posilnia súdržnosť, konvergenciu a 
zmenšia regionálne rozdiely v súlade s 
článkom 174; a
iii) prispievajú k dosiahnutiu cieľov 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja, Parížskej dohody, 
záväzkov Únie podľa Parížskej dohody a 
vykonávania Európskeho piliera 
sociálnych práv;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 83
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Únie podporovaním úsilia 
členských štátov pri zavádzaní reforiem 
potrebných na dosiahnutie ekonomickej 
a sociálnej obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie nad rámec účinkov pandémie 
COVID-19, podporovaním úsilia 
členských štátov pri zavádzaní reforiem, 
stimulovaním investícií, ktoré podporia 
ekonomickú, sociálnu obnovu s cieľom 
účinne riešiť odporúčania pre jednotlivé 
krajiny prijaté v rámci európskeho 
semestra. 
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a hospodársky a sociálny sektor.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 85
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
v Európskej únii podporovaním úsilia 
členských štátov pri zavádzaní projektov, 
ktoré podporujú ich rozvoj, investície do 
produktívnych a strategických odvetví, a 
štruktúrovanie univerzálnych, 
bezplatných a kvalitných verejných 
služieb so zreteľom na dosiahnutie 
ekonomickej a sociálnej obnovy, odolnosti 
a vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie a podporiť členské štáty 
v úsilí posilňovať ich administratívne 
kapacity na vykonávanie práva Únie vo 
vzťahu k problémom, ktorým čelia 
inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 86
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
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pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie  vrátane 
vykonávania zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv vo vzťahu k problémom, 
ktorým čelia inštitúcie, správa vecí 
verejných, verejná správa, miestne orgány 
a sociálni partneri.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných, verejná správa 
a hospodársky a sociálny sektor.

Všeobecným cieľom nástroja je posilniť 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
Únie podporovaním úsilia členských štátov 
pri zavádzaní reforiem potrebných na 
dosiahnutie ekonomickej a sociálnej 
obnovy, odolnosti a vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie 
a podporiť členské štáty v úsilí posilňovať 
ich administratívne kapacity na 
vykonávanie práva Únie vo vzťahu 
k problémom, ktorým čelia inštitúcie, 
správa vecí verejných a verejná správa na 
regionálnej a miestnej úrovni, ako aj 
hospodársky a sociálny sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) chrániť a podporovať 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Únie v dôsledku mimoriadneho 
symetrického hospodárskeho otrasu v 
Únii v dôsledku vypuknutia pandémie 
ochorenia COVID-19 tým, že sa všetkým 
regiónom a členským štátom umožní 
podporovať udržateľnú obnovu a 
stimulovať a podporovať regióny a 
členské štáty, aby zlepšili svoju 
hospodársku, sociálnu a administratívnu 
pripravenosť na krízu a odolnosť voči 
budúcim otrasom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podporovať úsilie členských štátov 
o zlepšenie ich administratívnych kapacít 
na všetkých úrovniach administratívy na 
vykonávanie práva a politických cieľov 
Únie v súlade so záväzkami Únie a 
členských štátov v kontexte Parížskej 
dohody, cieľov Organizácie Spojených 
národov v oblasti udržateľného rozvoja a 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených s 
vnútroštátnymi reformami zameraných na 
zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu 
odolných hospodárskych, sociálnych a 
inštitucionálnych štruktúr v členských 
štátoch, a tým prispievať k udržateľnému 
a rodovo vyváženému hospodárskemu 
rozvoju, súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivite, 
vytváraniu pracovných miest, rodovej 
rovnosti, sociálnemu začleneniu a 
udržateľnej reálnej konvergencii; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) prispieť k posilňovaniu 
administratívnych a inštitucionálnych 
kapacít členských štátov, a to aj na nižších 
ako vnútroštátnych úrovniach, ak je to 
vhodné, vo vzťahu k problémom, ktorým 
čelia inštitúcie, správa vecí verejných, 
verejná správa, školy a zariadenia 
starostlivosti o deti, systém verejného 
zdravotníctva a hospodársky a sociálny 
sektor; a

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 92
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) prispieť k hospodárskej, sociálnej, 
environmentálnej a administratívnej 
odolnosti členských štátov voči rozsiahlym 
otrasom na úrovni Únie alebo na 
vnútroštátnej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na podporu 
vnútroštátnym orgánom a prípadne 
orgánom na nižšej ako vnútroštátnej 
úrovni pri zlepšovaní ich kapacít 
navrhovať, vyvíjať a implementovať 
reformy, okrem iného prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov, vhodných 
procesov a metodík, širokej účasti 
zainteresovaných strán a účinnejšieho 
a efektívnejšieho riadenia ľudských 
zdrojov. Tieto špecifické ciele sa budú 
plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi, a ak je to relevantné, 
konkrétne pre oblasti politiky podľa 
článku 5 ods. 1 písm. d) a e) podľa 
právnych predpisov a praxe dotknutého 
členského štátu so sociálnymi partnermi 
dotknutého členského štátu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Sandra Pereira, Marc Botenga

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať a implementovať 
projekty, a to aj prostredníctvom výmeny 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov. Tieto špecifické 
ciele sa budú plniť v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 95
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym a miestnym orgánom a 
sociálnym partnerom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy a posilniť 
sociálny dialóg, a to aj prostredníctvom 
výmeny osvedčených postupov, vhodných 
procesov a metodík a účinnejšieho 
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budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

a efektívnejšieho riadenia ľudských 
zdrojov. Tieto špecifické ciele sa budú 
plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny osvedčených 
postupov, vhodných procesov a metodík 
a účinnejšieho a efektívnejšieho riadenia 
ľudských zdrojov. Tieto špecifické ciele sa 
budú plniť v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi.

V záujme dosiahnutia všeobecného cieľa 
uvedeného v článku 3 bude nástroj mať 
špecifické ciele zamerané na pomoc 
vnútroštátnym orgánom pri zlepšovaní ich 
kapacít navrhovať, vyvíjať 
a implementovať reformy, a to aj 
prostredníctvom výmeny údajov a 
osvedčených postupov, vhodných procesov 
a metodík a účinnejšieho a efektívnejšieho 
riadenia ľudských zdrojov. Tieto špecifické 
ciele sa budú plniť v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
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a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä 
s jednou alebo viacerými z týchto oblastí:

a investíciami, a najmä s jednou alebo 
viacerými z týchto oblastí:

Or. es

Pozmeňujúci návrh 98
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
rozumným rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú digitálnu 
transformáciu, a najmä s jednou alebo 
viacerými z týchto oblastí:

Or. de

Pozmeňujúci návrh 99
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich s 
konvergenciou, zlepšením hospodárskej, 
sociálnej a administratívnej odolnosti, 
udržateľným rozvojom, so súdržnosťou, 
rodovou rovnosťou, starostlivosťou o deti, 
zdravotnou starostlivosťou, 
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a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä 
s jednou alebo viacerými z týchto oblastí:

starostlivosťou o seniorov, so 
vzdelávaním, výskumom a inováciami, 
inteligentným, spravodlivým, udržateľným 
a inkluzívnym rastom, s pracovnými 
miestami a investíciami, s osobitným 
dôrazom na opatrenia, ktoré podporujú 
zelenú a digitálnu transformáciu, ako sú 
jedna alebo viaceré z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so systémami sociálneho zabezpečenia a 
kvalitou verejných služieb vrátane 
zdravia, so vzdelávaním a odbornou 
prípravou, s účasťou na trhu práce, 
s produktivitou, digitalizáciou, výskumom 
a inováciami, inteligentným, spravodlivým, 
udržateľným a inkluzívnym rastom, 
s kvalitnými pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú spravodlivú 
zelenú a digitálnu transformáciu a 
opatrenia, ktoré podporujú vykonávanie 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv, 
a najmä s jednou alebo viacerými z týchto 
oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Joanna Kopcińska
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami, 
investíciami a infraštruktúrou, 
s osobitným dôrazom na opatrenia, ktoré 
podporujú zelenú a digitálnu 
transformáciu, a najmä s jednou alebo 
viacerými z týchto oblastí:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Anne Sander

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, inteligentným, 
spravodlivým, udržateľným a inkluzívnym 
rastom, s pracovnými miestami 
a investíciami, s osobitným dôrazom na 
opatrenia, ktoré podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, a najmä s jednou 
alebo viacerými z týchto oblastí:

Špecifické ciele stanovené v článku 4 sa 
týkajú oblastí politiky súvisiacich so 
súdržnosťou, s konkurencieschopnosťou, 
so vzdelávaním, s odborným vzdelávaním, 
s pracovnou integráciou, s produktivitou, 
výskumom a inováciami, so zdravím, 
inteligentným, spravodlivým, udržateľným 
a inkluzívnym rastom, s pracovnými 
miestami a investíciami, s osobitným 
dôrazom na opatrenia, ktoré podporujú 
zelenú a digitálnu transformáciu, a najmä 
s jednou alebo viacerými z týchto oblastí:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 103
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, 
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Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
pravidiel, účinný právny štát, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii a praniu špinavých 
peňazí;

b) inštitucionálna reforma a efektívne, 
nediskriminačné a na služby orientované 
fungovanie verejnej správy a elektronickej 
verejnej správy, prípadne vrátane zlepšenia 
prístupnosti a dostupnosti verejných 
služieb, zjednodušenia pravidiel, účinný 
právny štát a kontroly a bilancie, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii, praniu špinavých 
peňazí a daňovým únikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
pravidiel, účinný právny štát, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii a praniu špinavých 
peňazí;

b) inštitucionálna reforma a efektívne 
a na služby orientované fungovanie 
verejnej správy a elektronickej verejnej 
správy, prípadne vrátane zjednodušenia 
postupov a propagovania administratívnej 
spolupráce, účinný právny štát, reforma 
súdnictva a posilnenie boja proti 
podvodom, korupcii a praniu špinavých 
peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií, digitalizácia a 
odstránenie byrokracie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 106
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu, inovácií, digitalizácia a 
automatizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
José Manuel Fernandes
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) podnikateľské prostredie najmä 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľské prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov a podnikov 
sociálneho hospodárstva, reindustrializácia, 
rozvoj súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, investície, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

c) udržateľné podnikateľské 
prostredie vrátane malých a stredných 
podnikov a podnikov sociálneho 
hospodárstva, reindustrializácia, rozvoj 
súkromného sektora, trhy s tovarom 
a službami, podpora udržateľných a 
sociálnych investícií, verejná účasť 
v podnikoch, privatizačné procesy, obchod 
a priame zahraničné investície, 
hospodárska súťaž a verejné obstarávanie, 
udržateľný rozvoj odvetví a podpora 
výskumu a inovácií a digitalizácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) politiky trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu v záujme vytvárania 
pracovných miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

d) politiky trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu v záujme vytvárania 
pracovných miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 110
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) politiky trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu v záujme vytvárania 
pracovných miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej 
nerovnosti; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

d) politiky trhu práce vrátane 
sociálneho dialógu v záujme vytvárania 
pracovných miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe; podpora sociálneho začlenenia; 
primerané a inkluzívne sociálne 
zabezpečenie a systémy sociálneho 
zabezpečenia; prístupné a dostupné 
systémy verejného zdravia a zdravotnej 
starostlivosti; ako aj politika súdržnosti, 
azylová, migračná politika a politika 
v oblasti hraníc;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 111
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej 
nerovnosti; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania 
vysokokvalitných pracovných miest, 
najmä pre mladých ľudí, a dôstojných 
pracovných podmienok pre všetkých 
pracovníkov, zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; účasť a 
zastúpenie pracovníkov a realizácia 
komplexného sociálneho dialógu; boj 
proti chudobe a príjmovej nerovnosti; 
rodová nerovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané, vysokokvalitné, 
cenovo dostupné a inkluzívne sociálne 
zabezpečenie a systémy sociálneho 
zabezpečenia; najmä opatrenia sociálnej 
ochrany so zameraním na zraniteľné 
skupiny; prístupné a dostupné systémy 
verejného zdravia a zdravotnej 
starostlivosti; dostupná, vysokokvalitná 
starostlivosť o deti a starostlivosť o staršie 
osoby a osoby so zdravotným postihnutím, 
ako aj politika súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis
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Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej 
nerovnosti; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primerané a 
inkluzívne sociálne zabezpečenie 
a systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti; ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

d) odborné vzdelávanie a odborná 
príprava; inkluzívne politiky trhu práce; 
posilnenie sociálneho dialógu; budovanie 
kapacít sociálnych partnerov; vytváranie 
kvalitných pracovných miest; zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikácia, najmä 
v oblasti digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe; zníženie príjmovej a majetkovej 
nerovnosti; rodová rovnosť; podpora 
sociálneho začlenenia; primeraná a 
inkluzívna sociálna ochrana a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Miriam Lexmann

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; prístupná a 
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súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

dostupná infraštruktúra v oblasti 
starostlivosti vrátane služieb pre deti, 
staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím; ako aj politika súdržnosti, 
azylová, migračná politika a politika 
v oblasti hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
a politika v oblasti hraníc;

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; podpora 
aktívneho starnutia; ako aj politika 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, , civilná ochrana, azylová, 
migračná politika a politika v oblasti 
hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Anne Sander

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava, 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie a 
rekvalifikácia, najmä v oblasti digitálnych 
zručností, mediálna gramotnosť, aktívne 
občianstvo; boj proti chudobe a nadmernej 
príjmovej nerovnosti; rodová rovnosť; 
podpora sociálneho začlenenia; primerané 
a inkluzívne sociálne zabezpečenie a 
systémy sociálneho zabezpečenia; 
prístupné a dostupné systémy verejného 
zdravia a zdravotnej starostlivosti, ako aj 
politika súdržnosti, azylová, migračná 
politika a politika v oblasti hraníc;

d) vzdelávanie a odborná príprava, 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; odborné vzdelávanie, zvyšovanie 
kvalifikácie a rekvalifikácia, integrácia 
mladých ľudí na trhu práce, najmä v 
oblasti digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné a 
dostupné systémy verejného zdravia a 
zdravotnej starostlivosti, ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika a 
politika v oblasti hraníc;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 

d) vzdelávanie a odborná príprava; 
politiky trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest; celoživotné vzdelávanie; 
individualizované zvyšovanie kvalifikácie 
a rekvalifikácia, najmä v oblasti 
digitálnych zručností, mediálna 
gramotnosť, aktívne občianstvo; boj proti 
chudobe a nadmernej príjmovej nerovnosti; 
rodová rovnosť; podpora sociálneho 
začlenenia; primerané a inkluzívne 
sociálne zabezpečenie a systémy 
sociálneho zabezpečenia; prístupné 
a dostupné systémy verejného zdravia 
a zdravotnej starostlivosti; ako aj politika 
súdržnosti, azylová, migračná politika 
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a politika v oblasti hraníc; a politika v oblasti hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na zmiernenie 
zmeny klímy a na implementáciu 
digitálnej a zelenej transformácie, riešenia 
pre elektronickú verejnú správu, 
elektronické obstarávanie, konektivita, 
prístup k dátam a ich správa, elektronické 
vzdelávanie, uplatňovanie udržateľných 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy a 
biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych a vzdialených oblastí; a

e) riešenia pre elektronickú verejnú 
správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
udržateľných riešení využívajúcich umelú 
inteligenciu, energetická efektívnosť a 
efektívne využívanie zdrojov, obnoviteľné 
zdroje energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy a 
biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych a vzdialených a 
odľahlých;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 118
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej transformácie, 
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transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy a 
biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

riešenia pre elektronickú verejnú správu, 
elektronické obstarávanie, konektivita, 
prístup k dátam a ich správa, elektronické 
vzdelávanie, uplatňovanie riešení 
využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy a 
biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

Or. de

Pozmeňujúci návrh 119
Kira Marie Peter-Hansen

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 

e) politiky zmiernenia zmeny klímy 
zamerané na implementáciu zelenej a 
digitálnej transformácie, riešenia pre 
elektronickú verejnú správu, elektronické 
obstarávanie, konektivita, prístup k dátam 
a ich správa, elektronické vzdelávanie, 
uplatňovanie riešení využívajúcich umelú 
inteligenciu, environmentálny pilier 
udržateľného rozvoja a ochrana životného 
prostredia, opatrenia v oblasti klímy, 
udržateľná mobilita, podpora obehového 
hospodárstva, energetická efektívnosť 
a efektívne využívanie zdrojov, 
obnoviteľné zdroje energie, dosiahnutie 
energetickej diverzifikácie a zaistenie 
energetickej bezpečnosti, ako aj politiky 
v oblasti poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
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rozvoja vidieckych oblastí a rozvoja vidieckych oblastí a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie a digitálne 
vzdelávanie, uplatňovanie riešení 
využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, čisté zdroje energie, 
dosiahnutie energetickej diverzifikácie 
a zaistenie energetickej bezpečnosti, ako aj 
politiky v oblasti poľnohospodárstva, 
ochrany pôdy a biodiverzity, rybárstva 
a udržateľného rozvoja vidieckych, 
odľahlých a vyľudňujúcich sa oblastí a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Anne Sander

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
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transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy a 
biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy a 
biodiverzity, rybárstva a rozvoja 
vidieckych oblastí, najmä udržateľného 
rozvoja a

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Miriam Lexmann

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 

e) politiky zamerané na 
implementáciu digitálnej a zelenej 
transformácie, riešenia pre elektronickú 
verejnú správu, elektronické obstarávanie, 
konektivita, prístup k dátam a ich správa, 
elektronické vzdelávanie, uplatňovanie 
riešení využívajúcich umelú inteligenciu s 
dôrazom na dôstojnosť človeka, 
environmentálny pilier udržateľného 
rozvoja a ochrana životného prostredia, 
opatrenia v oblasti klímy, mobilita, 
podpora obehového hospodárstva, 
energetická efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov, obnoviteľné zdroje 
energie, dosiahnutie energetickej 
diverzifikácie a zaistenie energetickej 
bezpečnosti, ako aj politiky v oblasti 
poľnohospodárstva, ochrany pôdy 
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rozvoja vidieckych oblastí a a a biodiverzity, rybárstva a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Joanna Kopcińska

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e a) opatrenia na rozvoj infraštruktúry, 
najmä digitálnej a dopravnej 
infraštruktúry, s osobitným dôrazom na 
odľahlé a vyľudňujúce sa regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Miriam Lexmann

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) politiky finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti, finančnej 
stability, prístupu k financovaniu 
a poskytovania úverov reálnej ekonomike; 
a získavanie, poskytovanie 
a monitorovanie kvality údajov a štatistík.

f) politiky finančného sektora vrátane: 
podpory finančnej gramotnosti a boja proti 
nadmernej zadlženosti, finančnej stability, 
prístupu k financovaniu a poskytovania 
úverov reálnej ekonomike; a získavanie, 
poskytovanie a monitorovanie kvality 
údajov a štatistík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Z finančného krytia nástroja sa 
môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
nástroja a dosahovanie jeho cieľov, najmä 
štúdie, stretnutia odborníkov, informačné 
a komunikačné činnosti vrátane 
inštitucionálnej komunikácie o politických 
prioritách Únie, pokiaľ súvisia s cieľmi 
tohto nariadenia, výdavky spojené s IT 
sieťami zameranými na spracovanie 
a výmenu informácií vrátane nástrojov 
informačných technológií na úrovni 
inštitúcií a všetky ďalšie výdavky na 
technickú a administratívnu pomoc, ktoré 
Komisia vynakladá na riadenie nástroja. 
Výdavky môžu takisto pokrývať náklady 
na iné podporné činnosti, ako je napríklad 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
technickej podpory na mieste a náklady na 
partnerské poradenstvo a expertov na 
posúdenie a implementáciu štrukturálnych 
reforiem.

2. Z finančného krytia nástroja sa 
môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
nástroja a dosahovanie jeho cieľov, najmä 
štúdie, stretnutia zainteresovaných strán a 
odborníkov, informačné a komunikačné 
činnosti vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
vrátane nástrojov informačných technológií 
na úrovni inštitúcií a všetky ďalšie 
výdavky na technickú a administratívnu 
pomoc, ktoré Komisia vynakladá na 
riadenie nástroja. Výdavky môžu takisto 
pokrývať náklady na iné podporné činnosti, 
ako je napríklad kontrola kvality 
a monitorovanie projektov technickej 
podpory na mieste a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na posúdenie 
a implementáciu štrukturálnych reforiem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2 a. Na obdobie 20 mesiacov odo dňa 
začatia uplatňovania tohto nariadenia dá 
Komisia k dispozícii na pridelenie 50 % 
celkového finančného krytia uvedeného v 
odseku 1. Každý členský štát môže 
navrhnúť, aby mu bola pridelená suma až 
do plnej výšky finančného príspevku 
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uvedeného v odseku 1, aby sa dosiahli 
ciele stanovené v článkoch 3 a 4 tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Na obdobie, ktoré sa začne po 
skončení obdobia uvedeného v 
predchádzajúcom odseku, dá Komisia k 
dispozícii zvyšných 50 % celkového 
finančného krytia uvedeného v odseku 1 a 
sumu, ktorá ešte nebola pridelená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zdroje, ktoré sú členským štátom 
alokované v rámci zdieľaného riadenia, 
možno na ich žiadosť presunúť do nástroja. 
Komisia používa tieto zdroje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 
uvedeného článku. Tieto zdroje sa použijú 
v prospech dotknutého členského štátu.

3. Zdroje, ktoré sú členským štátom 
alokované v rámci zdieľaného riadenia, 
možno na ich žiadosť presunúť do nástroja. 
Komisia používa tieto zdroje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
alebo nepriamo v súlade s písmenom c) 
uvedeného článku. Tieto zdroje sa použijú 
v prospech dotknutého členského štátu, a 
to aj na regionálnej a miestnej úrovni.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) semináre, konferencie 
a workshopy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) semináre, konferencie 
a workshopy so širokou škálou 
zainteresovaných strán prostredníctvom 
rôznych fór vrátane organizácií žien, 
zástupcov zraniteľných skupín a 
sociálnych partnerov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) pracovné návštevy príslušných 
členských štátov alebo tretích krajín 
s cieľom umožniť úradníkom získať alebo 
zvýšiť ich odbornú spôsobilosť alebo 
znalosti v príslušných tematických 
oblastiach;

ii) výmena najlepších postupov s 
príslušnými členskými štátmi alebo tretími 
krajinami s cieľom umožniť úradníkom 
získať alebo zvýšiť ich odbornú 
spôsobilosť alebo znalosti v príslušných 
tematických oblastiach;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) vzdelávacie akcie a vývoj online 
alebo iných vzdelávacích modulov na 
podporu potrebných odborných zručností 
a znalostí súvisiacich s príslušnými 
reformami;

iii) vzdelávacie akcie a vývoj online 
alebo iných vzdelávacích modulov na 
podporu potrebných odborných zručností 
a znalostí súvisiacich s príslušnými 
reformami s výnimkou cestovných 
nákladov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 133
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno c – bod iii a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) posúdenia vplyvu na rodovú 
rovnosť a súhrnné a nesúhrnné databázy 
založené na rodovej príslušnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Guido Reil, Nicolaus Fest

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) organizácia miestnej operačnej vypúšťa sa
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podpory v oblasti, ako sú azyl, migrácia 
a kontrola hraníc;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 135
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) štúdie, výskum, analýzy 
a prieskumy, hodnotenia a posúdenia 
vplyvu a vypracovanie a uverejňovanie 
príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu;

g) štúdie, výskum, analýzy a 
prieskumy, hodnotenia a posúdenia vplyvu, 
posúdenia vplyvu na rodovú rovnosť, 
ktorých výsledky sa automaticky 
vymieňajú medzi členskými štátmi a s 
Komisiou s cieľom zabezpečiť najvyššiu 
úroveň transparentnosti a zabezpečiť 
súdržnosť politík v rámci celej EÚ v 
oblasti rodovej rovnosti a vypracovanie a 
uverejňovanie príručiek, správ a 
vzdelávacieho materiálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Typy akcií uvedené v poslednom odseku 
by mali byť oprávnené na financovanie, 
ak sa začnú od 1. februára 2020, za 
predpokladu, že sledujú ciele stanovené v 
článkoch 3 a 4 tohto nariadenia. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o technickú podporu z nástroja, predloží 
Komisii žiadosť o technickú podporu, 
v ktorej uvedie oblasti politiky a priority, 
pre ktoré žiada podporu, spadajúce do 
rozsahu pôsobnosti stanoveného v článku 
5. Tieto žiadosti sa predkladajú do 
31. októbra kalendárneho roka. Komisia 
môže poskytnúť usmernenia k hlavným 
prvkom, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti 
o podporu.

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o technickú podporu z nástroja, predloží 
Komisii žiadosť o technickú podporu po 
primeranej verejnej konzultácii s 
príslušnými sociálnymi partnermi, v ktorej 
uvedie oblasti politiky a priority, pre ktoré 
žiada podporu, spadajúce do rozsahu 
pôsobnosti stanoveného v článku 5. Tieto 
žiadosti sa predkladajú do 31. októbra 
kalendárneho roka. Komisia môže 
poskytnúť usmernenia k hlavným prvkom, 
ktoré sa majú uvádzať v žiadosti 
o podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty, ktoré chcú využívať 
nástroj, prípadne vedú konzultácie 
s príslušnými zainteresovanými stranami 
v rámci ich žiadostí o technickú podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
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Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) implementáciou reforiem , ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä na podporu obnovy [v 
súlade s nariadením (EÚ) YYY/XX], 
s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast a vytváranie pracovných 
miest a zvýšiť odolnosť;

a) implementáciou reforiem v 
členských štátoch, najmä na podporu 
obnovy [v súlade s nariadením (EÚ) 
YYY/XX], s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast, vytváranie kvalitných 
pracovných miest, primeranú sociálnu 
ochranu, sociálne začleňovanie a zvýšiť 
odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä na podporu obnovy [v 
súlade s nariadením (EÚ) YYY/XX], 
s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast a vytváranie pracovných 
miest a zvýšiť odolnosť;

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä na podporu udržateľnej 
obnovy [v súlade s nariadením (EÚ) 
YYY/XX], s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast, podporu vytvárania 
kvalitných pracovných miest, sociálne 
začlenenie, ochranu životného prostredia, 
zmiernenie zmeny klímy, rodovú rovnosť, 
ako aj sociálnu a hospodársku odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Anne Sander

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä na podporu obnovy [v 
súlade s nariadením (EÚ) YYY/XX], 
s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast a vytváranie pracovných 
miest a zvýšiť odolnosť;

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä na podporu obnovy [v 
súlade s nariadením (EÚ) YYY/XX], 
s cieľom dosiahnuť udržateľný 
hospodársky rast a vytváranie stabilných a 
kvalitných pracovných miest a zvýšiť 
odolnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 142
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) implementáciou reforiem na 
udržanie rastu a zvyšovanie odolnosti 
v kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí, a to najmä odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny vydaných v rámci 
európskeho semestra alebo akcií 
týkajúcich sa vykonávania práva Únie;

c) implementáciou sociálne 
vyvážených reforiem na podporu 
zamestnanosti a zvyšovanie odolnosti v 
kontexte procesov správy hospodárskych 
záležitostí EÚ alebo akcií týkajúcich sa 
vykonávania práva Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) V oblastiach politiky v článku 5 
ods. 1 písm. d) a e) členský štát, ktorý 
predkladá žiadosť o technickú pomoc, 
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určí, ako jeho žiadosť ovplyvňuje 
inštitúcie trhu práce vrátane sociálnych 
partnerov, a v prípade potreby určí, ako sa 
sociálni partneri musia zapojiť v súlade s 
vnútroštátnymi pravidlami a postupmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) Ak sa požaduje technická pomoc 
na vykonanie osobitného odporúčania pre 
krajinu, ktoré vyžaduje zapojenie 
sociálnych partnerov, sociálni partneri sú 
urýchlene informovaní o existencii 
žiadosti a spôsoboch ich zapojenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na základe uvedenej analýzy a po 
zohľadnení existujúcich akcií a opatrení 
financovaných z fondov Únie alebo z iných 
programov Únie dospeje Komisia k dohode 
s dotknutým členským štátom o prioritných 
oblastiach podpory, cieľoch, orientačnom 
harmonograme, rozsahu podporných 
opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, 
a odhadovanom celkovom finančnom 
príspevku na takúto technickú podporu, 

Na základe uvedenej analýzy a po 
zohľadnení existujúcich akcií a opatrení 
financovaných z fondov Únie alebo z iných 
programov Únie dospeje Komisia k dohode 
s dotknutým členským štátom o prioritných 
oblastiach podpory, cieľoch, orientačnom 
harmonograme, rozsahu podporných 
opatrení, ktoré sa majú uskutočniť, 
a odhadovanom celkovom finančnom 
príspevku na takúto technickú podporu, 
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ktoré sa stanovia v pláne spolupráce 
a podpory.

prípadnom zapojení sociálnych partnerov, 
ktoré sa stanovia v pláne spolupráce 
a podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 9 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Európsky parlament a Rada a komunikácia 
o plánoch spolupráce a podpory

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia postúpi so súhlasom 
dotknutého členského štátu plán 
spolupráce a podpory Európskemu 
parlamentu a Rade bez zbytočného 
odkladu. Dotknutý členský štát môže 
odmietnuť udeliť takýto súhlas v prípade 
citlivých alebo dôverných informácií, 
ktorých zverejnenie by ohrozilo verejné 
záujmy tohto členského štátu.

1. Komisia postúpi plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu a Rade 
bez zbytočného odkladu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia postúpi so súhlasom 
dotknutého členského štátu plán 
spolupráce a podpory Európskemu 
parlamentu a Rade bez zbytočného 
odkladu. Dotknutý členský štát môže 
odmietnuť udeliť takýto súhlas v prípade 
citlivých alebo dôverných informácií, 
ktorých zverejnenie by ohrozilo verejné 
záujmy tohto členského štátu.

1. Komisia postúpi plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu a Rade 
bez zbytočného odkladu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia postúpi so súhlasom 
dotknutého členského štátu plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu a Rade 
bez zbytočného odkladu. Dotknutý členský 
štát môže odmietnuť udeliť takýto súhlas 
v prípade citlivých alebo dôverných 
informácií, ktorých zverejnenie by ohrozilo 
verejné záujmy tohto členského štátu.

1. Komisia postúpi so súhlasom 
dotknutého členského štátu plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu a Rade 
bez zbytočného odkladu, konkrétne na 
účely demokratickej zodpovednosti a na 
zabezpečenie zviditeľnenia činnosti Únie. 
Dotknutý členský štát môže odmietnuť 
udeliť takýto súhlas v prípade citlivých 
alebo dôverných informácií, ktorých 
zverejnenie by ohrozilo verejné záujmy 
tohto členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez ohľadu na ustanovenia 
odseku 1 Komisia postúpi plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu 
a Rade za týchto okolností:

vypúšťa sa

a) potom, ako dotknutý členský štát 
odstránil všetky citlivé alebo dôverné 
informácie, ktorých zverejnenie by 
ohrozilo verejné záujmy členského štátu;
b) po uplynutí primeranej lehoty, po 
ktorej by zverejnenie príslušných 
informácií negatívne neovplyvnilo 
implementáciu podporných opatrení 
a v každom prípade najneskôr dva 
mesiace po vykonaní takýchto opatrení 
v rámci plánu spolupráce a podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Klára Dobrev, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bez ohľadu na ustanovenia 
odseku 1 Komisia postúpi plán spolupráce 
a podpory Európskemu parlamentu 
a Rade za týchto okolností:

vypúšťa sa

a) potom, ako dotknutý členský štát 
odstránil všetky citlivé alebo dôverné 
informácie, ktorých zverejnenie by 
ohrozilo verejné záujmy členského štátu;
b) po uplynutí primeranej lehoty, po 
ktorej by zverejnenie príslušných 
informácií negatívne neovplyvnilo 
implementáciu podporných opatrení 
a v každom prípade najneskôr dva 
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mesiace po vykonaní takýchto opatrení 
v rámci plánu spolupráce a podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) potom, ako dotknutý členský štát 
odstránil všetky citlivé alebo dôverné 
informácie, ktorých zverejnenie by 
ohrozilo verejné záujmy členského štátu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po uplynutí primeranej lehoty, po 
ktorej by zverejnenie príslušných 
informácií negatívne neovplyvnilo 
implementáciu podporných opatrení 
a v každom prípade najneskôr dva 
mesiace po vykonaní takýchto opatrení 
v rámci plánu spolupráce a podpory.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
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Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Granty sa môžu udeliť 
vnútroštátnym orgánom členských štátov, 
skupine Európskej investičnej banky, 
medzinárodným organizáciám, verejným 
alebo súkromným orgánom a subjektom 
zriadeným v:

3. Granty sa môžu udeliť 
vnútroštátnym a miestnym orgánom 
členských štátov a sociálnym partnerom, 
skupine Európskej investičnej banky, 
medzinárodným organizáciám, verejným 
alebo súkromným orgánom a subjektom 
zriadeným v:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Ak sa v rámci európskeho 
semestra, a to najmä v rámci odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny, určia výzvy, ktoré si 
vyžadujú naliehavé reformy, ale dotknutý 
členský štát nevyužíva pridelené finančné 
prostriedky dostatočne, alebo takéto 
financovanie pozastavila Komisia, musia 
program naďalej využívať regionálne a 
miestne opatrenia, ktoré prispievajú k 
riešeniu týchto výziev.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 6 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijme pracovné 
programy a informuje o nich Európsky 
parlament a Radu.

6. Na účely implementácie technickej 
podpory Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov prijme pracovné 
programy v súlade s článkom 16b,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. S cieľom zabezpečiť včasnú 
dostupnosť zdrojov sa obmedzená časť 
pracovného programu vyhradí pre osobitné 
opatrenia v prípade nepredvídaných 
a náležite opodstatnených naliehavých 
dôvodov, ktoré si vyžadujú okamžitú 
reakciu, a to aj v prípade vážneho 
narušenia hospodárstva alebo významných 
okolností, ktoré závažným spôsobom 
ovplyvňujú hospodárske alebo sociálne 
podmienky v členskom štáte a ktoré sú 
mimo jeho kontroly.

7. S cieľom zabezpečiť včasnú 
dostupnosť zdrojov sa obmedzená časť 
pracovného programu, v maximálnej výške 
5 %, vyhradí pre osobitné opatrenia 
v prípade nepredvídaných a náležite 
opodstatnených naliehavých dôvodov, 
ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu, a to aj 
v prípade vážneho narušenia hospodárstva 
alebo významných okolností, ktoré 
závažným spôsobom ovplyvňujú 
hospodárske alebo sociálne podmienky 
v členskom štáte a ktoré sú mimo jeho 
kontroly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečujú komplementaritu, 
synergiu, koherentnosť a konzistentnosť 

a) zabezpečujú komplementaritu, 
synergiu, koherentnosť a konzistentnosť 
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medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, 
na vnútroštátnej a podľa potreby na 
regionálnej úrovni, najmä vo vzťahu 
k opatreniam financovaným z fondov Únie, 
a to vo fáze plánovania aj implementácie;

medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni, najmä vo vzťahu k opatreniam 
financovaným z fondov Únie, a to vo fáze 
plánovania aj implementácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za implementáciu 
na úrovni Únie, na vnútroštátnej a podľa 
potreby na regionálnej úrovni s cieľom 
zabezpečiť ucelené a racionalizované 
podporné akcie v rámci nástroja.

c) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za implementáciu 
na úrovni Únie, na vnútroštátnej, 
regionálnej a miestnej úrovni s cieľom 
zabezpečiť ucelené a racionalizované 
podporné akcie v rámci nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
José Manuel Fernandes

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V hodnotiacej správe v polovici 
obdobia sa predovšetkým posúdi miera, 
v akej boli splnené ciele nástroja podľa 
článkov 3 a 4, účinnosť využívania zdrojov 
a európska pridaná hodnota. Takisto sa 
v nej posudzuje, či sú všetky ciele a akcie 
aj naďalej relevantné.

2. V hodnotiacej správe v polovici 
obdobia sa predovšetkým posúdi miera, 
v akej boli splnené ciele nástroja podľa 
článkov 3 a 4, dostatočnosť a účinnosť 
využívania zdrojov a európska pridaná 
hodnota. Takisto sa v nej posudzuje, či sú 
všetky ciele a akcie aj naďalej relevantné.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 161
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 16a
Transparentnosť

1. Príjemcovia zabezpečia pre širokú 
verejnosť maximálnu transparentnosť, 
pokiaľ ide o akcie a finančné toky v rámci 
tohto nástroja. Takáto transparentnosť 
môže byť obmedzená len právnymi aktmi 
týkajúcimi sa obchodného tajomstva, 
uplatniteľných pravidiel ochrany údajov 
alebo administratívnych alebo trestných 
vyšetrovaní zo strany orgánov EÚ. 
2. Príjemcovia v súlade so smernicou 
(EÚ) 2019/1024 o otvorených dátach a 
opakovanom použití informácií verejného 
sektora uverejňujú všetky relevantné 
informácie týkajúce sa svojich projektov v 
štandardizovanom a porovnateľnom 
otvorenom a strojovo čitateľnom formáte 
v úradnom verejne prístupnom registri 
vrátane, nie však výlučne: návrhy 
projektov, vyhlásenie o nekonflikte 
záujmov, zápisnice zo schôdzí, posúdenia 
vplyvu, zmluvy, hodnotiace a audítorské 
správy, ako aj všetky verejné obstarávania 
sa uverejnia na Portáli otvorených dát 
Európskej únie. 
3. Členské štáty by mali štandardne 
sprístupniť všetky výsledky spolupráce 
(vrátane údajov, štúdií, softvérových 
nástrojov atď.) širokej verejnosti alebo 
vysvetliť povahu dôvernosti súboru. 
4. Všetky zverejnené údaje uvedené v 
odsekoch 1 až 3 by mali byť k dispozícii 
na neurčitý čas. Inštitúcie Únie a členské 
štáty by mali ponúknuť spoluprácu v 
logistických opatreniach s cieľom 
zachovať prístupnosť všetkých týchto 
údajov širokej verejnosti aj po tom, keď 
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príjemca prestane existovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Kapitola 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

KAPITOLA IIIA
A Vykonávanie delegovania právomoci
Článok 16b
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 12 ods. 6 sa Komisii 
udeľuje do 31. decembra 2028.
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 12 ods. 6 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 
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parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 12 
ods. 6 nadobudne účinnosť, ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevzniesli 
námietku v lehote troch 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 tri mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Klára Dobrev, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Alex Agius Saliba, Milan Brglez, 
Vilija Blinkevičiūtė, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, Marc Angel, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie, najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov, tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie verejnosti vrátane 
prostredníctvom médií na 
nediskriminačnom základe.

Or. en


