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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 28. května předložila Komise návrh na vytvoření nástroje na podporu oživení a odolnosti 
(„Recovery and Resilience Facility“), jenž nahrazuje její původně navrhovaný program 
na podporu reforem, který byl stažen. Nový návrh vychází z nejnovějšího znění programu 
na podporu reforem a je úzce sladěn s politickými pokyny v rámci evropského semestru. Aby 
se přihlédlo k nové situaci vzniklé v důsledku pandemie onemocnění COVID-19, došlo 
k přehodnocení cílů tohoto nástroje a k úpravě postupu při jeho uplatňování. Za této nové 
situace je nanejvýš důležité zajistit strategické plánování oživení a udržitelný růst zvýšením 
odolnosti evropských ekonomik a společností.

Jako součást revidovaného víceletého finančního rámce bude tento nový nástroj klíčovým 
programem nástroje Evropské unie na podporu oživení. Tento nástroj je rovněž součástí řady 
opatření vypracovaných v reakci na současnou pandemii onemocnění COVID-19, mezi které 
patří např. „investiční iniciativa pro reakci na koronavirus“.

Cílem nástroje je poskytnout rozsáhlou finanční pomoc, která by podpořila návrh velmi 
potřebných dlouhodobějších reforem a s nimi spojených veřejných investic v členských 
státech a jejich realizaci. Obecným cílem je podpořit hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie prostřednictvím opatření, která by příslušným členským státům zajistila 
rychlejší a udržitelnější oživení a větší odolnost, omezila sociální a hospodářský dopad krize 
a podpořila ekologickou a energetickou transformaci vedoucí k tvorbě pracovních míst 
a podpoře udržitelného růstu.

Z obecnějšího hlediska nástroj na podporu oživení a odolnosti přispěje rovněž k naplňování 
závazků Unie a členských států v rámci evropského pilíře sociálních práv a Listiny základních 
práv Evropské unie.

Podpora v rámci tohoto nástroje se bude poskytovat na dobrovolnou žádost dotyčného 
členského státu. Bude se poskytovat formou nevratné podpory v rámci přímého řízení 
a formou půjček.

Členské státy by měly vypracovat národní plán na podporu oživení a odolnosti, který by měl 
obsahovat propracovaný soubor opatření zaměřených na provádění reforem a realizaci 
veřejných investičních projektů a být v souladu s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu evropského semestru, s národními programy 
reforem, národními energetickými a klimatickými plány, plány spravedlivé transformace 
a dohodami o partnerství a operačními programy přijatými v rámci fondů Unie. Tento plán 
bude přílohou národního plánu reforem, přičemž v rámci evropského semestru se budou 
podávat také informace o pokroku dosaženém při provádění tohoto plánu. 

Vedle nástroje na podporu oživení a odolnosti Komise předložila také návrh nařízení 
týkajícího se nástroje pro technickou podporu, v rámci něhož se bude poskytovat podpora 
na rozšíření administrativní kapacity a dlouhodobé strukturální reformy v členských státech 
a který podpoří provádění doporučení vydaných pro jednotlivé členské státy v souvislosti 
s evropským semestrem.

Zpravodaj vítá nový návrh Komise na vytvoření nástroje na podporu oživení a odolnosti 
a je přesvědčen, že tento nástroj bude hrát při oživení a obnově hospodářství Unie zásadní 
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úlohu. Je zastáncem toho, aby se v rámci tohoto nástroje vytvořil pilíř určený pro reformy 
a investice, které by se týkaly budoucí generace, zejména mládeže a dětí. To odráží pevné 
přesvědčení zpravodaje, že nástroj na podporu oživení a odolnosti by se měl orientovat 
na budoucnost, z níž by měla mít prospěch budoucí generace.

Stávající stanovisko vychází ze stanoviska k dokumentu „Zřízení programu na podporu 
reforem“ (2018/0213(COD)), které Výbor pro zaměstnanost a sociální věci přijal dne 
26. května 2020. Proto obsahuje všechny pozměňovací návrhy, které jsou relevantní také 
pro nástroj na podporu oživení a odolnosti.

S cílem zajistit rovnost a přístup k příležitostem a sociální ochraně, chránit zranitelné skupiny 
a zlepšit životní úroveň všech občanů by chtěl zpravodaj kromě toho navrhnout další změny, 
které by poukázaly na význam strukturálních reforem založených na solidaritě, integraci 
a sociální spravedlnosti a které by byly součástí cílů evropského semestru. Domnívá se totiž, 
že plánované reformy by mohly získat širokou podporu, pokud by v členských státech byly 
součástí podávání žádostí o finanční podporu z tohoto nástroje konzultace s příslušnými 
zúčastněnými stranami a parlamenty členských států.

Zpravodaj navrhuje, aby byla rozšířena působnost tohoto nástroje (článku 3), a to začleněním 
celé řady politických oblastí, např. opatření týkajících se vzdělávání a odborné přípravy 
a celoživotního vzdělávání, opatření zajišťujících lepší budoucnost znevýhodněných dětí, 
mládeže, starších lidí a osob se zdravotním postižením, opatření k omezení genderové 
diskriminace a na podporu rovnosti mezi muži a ženami, opatření, která by vytvářela 
podmínky k rozšíření podnikatelských příležitostí a dovedností, opatření k realizaci kroků 
v oblasti klimatu, opatření ke zvýšení schopnosti veřejných institucí zajistit mobilitu a práva 
přeshraničních pracovníků, opatření v oblasti odborné přípravy a začlenění mládeže na trh 
práce, opatření v oblasti penzijní reformy a opatření na zlepšení systémů zdravotnictví.

Zpravodaj předkládá také pozměňovací návrh, který se zabývá konkrétně situací členských 
států, jež se potýkají s nadměrnou nerovnováhou, a členských států s jinou měnou než euro, 
jejichž strukturální rozvoj je významným způsobem opožděn.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový 
výbor jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na úrovni Unie je rámcem 
pro určení priorit vnitrostátních reforem 
a sledování jejich provádění evropský 
semestr pro koordinaci hospodářských 
politik (dále jen „evropský semestr“), 

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

včetně zásad evropského pilíře sociálních 
práv. S cílem zajistit kvalitní pracovní 
místa a hospodářský růst, rovné 
příležitosti a sociální ochranu a rovný 
přístup k nim, aby byly chráněny 
ohrožené skupiny obyvatel a aby došlo 
ke zlepšení životních podmínek všech 
občanů, se v rámci cílů evropského 
semestru řeší také otázka strukturálních 
reforem založených na solidaritě, 
integraci a sociální spravedlnosti. 
Na podporu těchto reforem vypracovávají 
členské státy svou vlastní vnitrostátní 
víceletou investiční strategii. Uvedené 
strategie by měly být předkládány 
souběžně s každoročními národními 
programy reforem jakožto prostředek, jak 
vymezit a koordinovat prioritní investiční 
projekty, jež mají být podporovány 
z vnitrostátních finančních prostředků, 
příp. z finančních prostředků Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

v rámci evropského semestru 
a souvisejících veřejných investic 
v členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet 
ze zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů 
a programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Komisi svěřena pravomoc přijímat 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
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pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí 
o návrzích plánů na podporu oživení 
a odolnosti a pozastavit platby z této 
facility v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

o fungování Evropské unie (SFEU) akty, 
pokud jde o přerušení lhůty k přijetí 
rozhodnutí o návrzích plánů na podporu 
oživení a odolnosti a pozastavení plateb 
z této facility v případě významného 
neplnění požadavků v souvislosti 
s příslušnými případy týkajícími se postupu 
správy ekonomických záležitostí 
stanoveného v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) XXX/XX 
[nařízení o společných ustanoveních] (…) 
nebo pokud jde o ukončení uvedeného 
přerušení lhůty či pozastavení plateb. Je 
obzvláště důležité, aby Komise vedla 
v rámci přípravné činnosti odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, 
a aby tyto konzultace probíhaly v souladu 
se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup 
na setkání skupin odborníků Komise, jež 
se věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.
_________________
1a. Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (new)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Rozsah uplatňování facility by se 
měl vztahovat na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální 
a územní soudržností, se zelenou 
a digitální transformací, zdravím, 
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hospodářskou soutěží, podnikáním, 
odolností, produktivitou, stabilitou 
finančních systémů, s oblastí vzdělávání 
a dovednostmi, politikou zaměřenou 
na děti a mládež, s výzkumem 
a inovacemi, s inteligentním 
a inkluzivním růstem, se systémy 
veřejného zdravotnictví a také 
s opatřeními zavedenými v souladu 
s evropským pilířem sociálních práv, jako 
je sociální ochrana, kvalitní pracovní 
místa a investice, rovnost žen a mužů 
a začleňování osob se zdravotním 
postižením do společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, odolné hospodářské 
a sociální struktury, odolných pracovních 
trhů, řešení demografických problémů 
a rozšíření administrativní 
a institucionální kapacity. Za tímto 
účelem by měla přispívat ke zlepšení 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, rozšířila tvorba 
kvalitních pracovních míst, podpořil 
udržitelný růst, inovativní udržitelná 
reindustrializace a reforma systému 
vzdělávání a odborné přípravy a aby byla 
poskytnuta podpora pro reformy 
v členských státech, které mají jinou 
měnu než euro, s cílem podpořit přijetí 
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eura jako měny.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za účelem zajištění přípravy 
a provádění plánů na podporu oživení 
a odolnosti členskými státy by Rada měla 
mít možnost v rámci evropského semestru 
projednat stav oživení, odolnost 
a přizpůsobivost v Unii. V zájmu zajištění 
náležitých důkazů by měla jednání 
vycházet ze strategických a analytických 
informací Komise, které jsou k dispozici 
v kontextu evropského semestru, 
a z informací o provádění plánů 
v předchozích letech, jsou-li tyto informace 
k dispozici.

(18) Za účelem zajištění přípravy 
a provádění plánů na podporu oživení 
a odolnosti členskými státy by měl mít 
Evropský parlament a Rada možnost 
v rámci evropského semestru projednat 
stav oživení, odolnost a přizpůsobivost 
v Unii. V zájmu zajištění náležitých 
důkazů by měla jednání vycházet ze 
strategických a analytických informací 
Komise, které jsou k dispozici v kontextu 
evropského semestru, a z informací o 
provádění plánů v předchozích letech, 
jsou-li tyto informace k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení 

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

a odolnosti, který je řádně odůvodněný 
a opodstatněný. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, rozsah 
konzultací s regionálními a místními 
orgány a dalšími zúčastněnými stranami, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, které by probíhaly 
před předložením plánu, včetně cílů 
a milníků, a očekávaný dopad plánu 
na podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí 
a hospodářskou a sociální odolnost a také 
sociální ukazatele, které je v souladu 
s evropským pilířem sociálních práv a cíli 
OSN v oblasti udržitelného rozvoje nutné 
zlepšit; měl by také obsahovat opatření, 
která jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci a v příslušných případech 
odhad toho, jaký dopad bude mít tato 
transformace na zánik pracovních míst 
a snížení sociální ochrany, a příslušná 
opatření k řešení těchto problémů; měl by 
také obsahovat vysvětlení souladu 
navrženého plánu na podporu oživení 
a odolnosti s příslušnými výzvami 
a prioritami každé země, které byly 
identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost 
s dostupnými finančními prostředky 
pro tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny 

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

do 31. prosince 2025. Za tímto účelem by 
k alespoň 60 procentům částky, která je 
k dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději 
do 31. prosince 2022. Ke zbývající částce 
by měl být přijat právní závazek nejpozději 
do 31. prosince 2025.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami 
a investicemi zahrnutými do plánu 
na podporu oživení a odolnosti, zejména 
těmi, které jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci, a tedy vyššími 
náklady plánu překračujícími maximální 
finanční příspěvek přidělený 
prostřednictvím nevratného příspěvku. 
Žádost o půjčku by mělo být možné 
předložit společně s plánem. V případě, že 
se žádost o půjčku podává jindy, měl by 
k ní být připojen revidovaný plán s dalšími 
milníky a cíli. Aby bylo zajištěno 
předsunutí zdrojů, měly by členské státy 
požádat o podporu v podobě půjčky 
nejpozději do 31. srpna 2025. Pro účely 
řádného finančního řízení by celková 
částka všech půjček poskytnutých podle 
tohoto nařízení měla být omezena. 
Maximální objem půjčky pro každý 
členský stát by navíc neměl překročit 
6,8 % jeho hrubého národního důchodu. 
Zvýšení omezené částky by mělo být 
možné jen za výjimečných okolností 
s výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách 
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v návaznosti na dosažení výsledků. v návaznosti na dosažení výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (new)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) V případě, že plány na podporu 
oživení a odolnosti, včetně relevantních 
milníků a cílů, nejsou již nadále 
dotyčnými členskými státy vzhledem 
k objektivním okolnostem zčásti nebo 
zcela dosažitelné, nebo změní-li se 
sociální a hospodářské ukazatele tak, že to 
podstatně ovlivní původní plán předložený 
členským státem, může příslušný členský 
stát předložit Komisi odůvodněnou žádost 
o změnu nebo nahrazení rozhodnutí. 
Členský stát by měl moci navrhovat 
pozměňovací návrhy k plánu na podporu 
oživení a odolnosti a využít nástroje 
pro technickou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 b (new)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32b) V případech, kdy jsou v rámci 
evropského semestru, zejména 
v souvislosti s doporučeními pro jednotlivé 
země, zjištěny problémy, které vyžadují 
bezodkladné reformy, avšak dotyčný 
členský stát nevyužívá přidělené finanční 
prostředky dostatečně nebo Komise 
takovéto financování pozastaví, by mělo 
být možné čerpat na opatření prováděná 



PA\1209952CS.docx 15/40 PE655.646v01-00

CS

na regionální a místní úrovni, která 
přispívají k řešení těchto problémů, 
podporu z facility i nadále. V případě, že 
členský stát, pro nějž platí výjimka 
ve smyslu čl. 139 odst. 1 SFEU nevyužívá 
přidělené finanční prostředky, měly by být 
dány k dispozici pro návrhy vypracované 
po konzultaci s regionálními a místními 
orgány a dalšími zúčastněnými stranami, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, aby se podpořila 
otevřená diskuze na podporu opatření 
ke stimulaci výzkumu, veřejné debaty 
a šíření informací o reformách nutných 
k řešení negativních důsledků pandemie 
onemocnění COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 c (new)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32c) Členské státy, které se potýkají 
s nadměrnou nerovnováhou, členské 
státy, které mají jinou měnu než euro, 
a členské státy, jejichž strukturální rozvoj 
je významným způsobem opožděn, by měly 
moci ve svém plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhovat reformy k vyřešení 
problémů, které vedly k této nadměrné 
nerovnováze.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34 a (new)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Členské státy by měly zajistit, aby 
byly příslušné orgány na regionální 
a místní úrovni řádně informovány 
o sděleních Komise týkajících se zejména 
povinnosti využít podporu poskytnutou 
v rámci facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(39) Na Komisi by měla být přenesena 
pravomoc přijímat v souladu 
s článkem 290 SFEU akty týkající se 
vypracovávání plánů na podporu oživení 
a odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a stanovení odpovídajícího 
finančního příspěvku, který jim má být 
přidělen. Je obzvláště důležité, aby Komise 
vedla v rámci přípravné činnosti 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly 
v souladu se zásadami stanovenými 
v interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů1a. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup 
na setkání skupin odborníků Komise, jež 
se věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci. Po přijetí aktu v přenesené 
pravomoci by mělo být možné, aby se 
dotyčný členský stát a Komise dohodly 
na určitých provozních ujednáních 
technické povahy, které stanoví podrobné 
aspekty provádění, pokud jde 
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Na toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení 
a vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen 
a nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž týkají ochrany rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
ve vztahu k právnímu státu v členských 
státech, neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování 
z prostředků EU.

o harmonogramy, ukazatele pro milníky 
a cíle a přístup k podkladovým údajům. 
Aby byla provozní ujednání neustále 
relevantní, pokud jde o stávající okolnosti 
při provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, mělo by být možné měnit 
prvky takových technických ujednání 
na základě vzájemné dohody. Na toto 
nařízení se vztahují horizontální pravidla 
přijatá Evropským parlamentem a Radou 
na základě článku 322 SFEU. Tato pravidla 
jsou stanovena ve finančním nařízení 
a vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen 
a nepřímého plnění rozpočtu a pro kontrolu 
odpovědnosti účastníků finančních operací. 
Pravidla přijatá na základě článku 322 
SFEU se rovněž týkají ochrany rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
ve vztahu k právnímu státu v členských 
státech, neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování 
z prostředků EU.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Oblasti politiky uvedené v odstavci 
1 zahrnují opatření, která vytvářejí lepší 
budoucnost pro příští generaci, jako jsou:
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a) opatření týkající se vzdělávání, 
celoživotního učení a odborné přípravy, 
digitalizace a rozšíření úlohy veřejných 
služeb zaměstnanosti, včetně vypracování 
celostátních a regionálních strategií a 
projektů v oblasti zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace, kvalitnější prognózy vývoje 
pracovního trhu, politiky na podporu dětí 
a mládeže a rovných příležitostí a rovného 
přístupu pro všechny,
b) opatření zajišťující 
znevýhodněným dětem, mládeži a starším 
osobám lepší budoucnost, opatření 
týkající se boje proti chudobě a 
nerovnosti, podpory sociálního 
začleňování, systémů sociálního 
zabezpečení a sociální pomoci v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv, 
vytvoření sociální infrastruktury, systémů 
veřejného zdravotnictví a zdravotní péče 
a politiky v oblasti soudržnosti, azylu, 
migrace a hranic,
c) opatření k odstraňování genderové 
diskriminace a na podporu rovnosti žen a 
mužů, odstraňování rozdílů v odměňování 
žen a mužů, zajištění vhodných podmínek 
pracovního volna pro účely péče o rodinu 
a pružného uspořádání pracovní doby a 
většího zapojení žen na trh práce, mimo 
jiné zajištěním rovných příležitostí a 
kariérního postupu,
d) opatření vytvářející podmínky 
k rozšíření podnikatelských příležitostí 
a dovedností, zejména u malých a 
středních podniků,
e) opatření pro realizaci projektů v 
oblasti klimatu, mobility a boje proti 
energetické chudobě, na podporu 
energetické účinnosti a účinného 
využívání zdrojů, opatření týkající se 
obnovitelných zdrojů energie, dosažení 
energetické diverzifikace a zajištění 
energetické bezpečnosti a opatření v 
odvětví zemědělství, rybolovu a 
udržitelného rozvoje venkovských a 
příhraničních oblastí,
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f) opatření ke zlepšení schopnosti 
veřejných institucí zaručit práva 
mobilních a přeshraničních pracovníků, 
včetně zajištění bezpečných a rovných 
pracovních podmínek, odměňování podle 
zákona a poskytování všech potřebných 
informací,
g) opatření v oblasti odborného 
vzdělávání a přípravy a začlenění mladých 
lidí na trh práce se zaměřením na 
zvyšování kvalifikace, rekvalifikaci a 
rozvoj dovedností v zájmu podpory 
digitální a zelené transformace, která by 
nikoho neopomíjela, na podnikatelské a 
průřezové dovednosti, kvalitu profesní 
dráhy a lepší pracovní podmínky pro 
všechny pracovníky,
h) důchodové reformy s důrazem na 
udržitelnost důchodových systémů pro 
pracovníky a osoby samostatně výdělečně 
činné, rovné příležitosti pro ženy a muže 
při získávání důchodových nároků a 
poskytnutí zdrojů k důstojnému životu 
všem lidem v souladu s evropským pilířem 
sociálních práv,
i) opatření ke zlepšení systémů 
veřejného zdravotnictví, a to i pokud jde o 
schopnost reagovat na krize, k rozvoji 
kvalitní a cenově dostupné péče a služeb 
domácí péče, bezpečnějších, kvalitnějších 
a dostupnějších pečovatelských domů a 
pečovatelských zařízení, zdravotnického 
vybavení a dostupných lékařských služeb 
pro všechny občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 

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

pro budoucí generaci, která by posílila 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěla k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
kvalitních pracovních míst po krizi v 
důsledku onemocnění COVID-19 a 
podpoře udržitelného růstu, přičemž se 
jedná například o:

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporu podnikání a kvalitních 
pracovních míst, firem, včetně MSP, 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, konkurenceschopnosti, 
investic, produktivity a udržitelného růstu, 
čímž se zvýší životní úroveň všech občanů 
Unie a zajistí rovnost, začlenění a 
dostupnost sociální ochrany pro všechny v 
souladu s klíčovými zásadami evropského 
pilíře sociálních práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budování odolných trhů práce 
s bezpečnými pracovními podmínkami 
a mzdami, které by umožnily důstojně žít, 
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a řešení demografických výzev podle 
zásad stanovených v evropském pilíři 
sociálních práv a v Listině základních 
práv Evropské unie, čímž se zajistí 
environmentální a sociální udržitelnost a 
demokratičnost Unie v souladu s cíli 
udržitelného rozvoje a plnění závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody,

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) posílení správní a institucionální 
kapacity členských států a jejich místních 
a regionálních orgánů v souvislosti s 
problémy, kterým čelí instituce, řídicí 
struktury, veřejná správa a hospodářské a 
sociální odvětví,

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nastartování hospodářského růstu 
s cílem posílit schopnost přizpůsobení, 
vytváření kvalitních pracovních míst, 
zajištění rovnosti žen a mužů a 
inkluzivního pracovního trhu, podporu 
investic a procesu vzestupné hospodářské 
a sociální konvergence,

Or. en
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Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vytvoření příznivého prostředí pro 
investice a malé a střední podniky, mimo 
jiné za účelem inovativní a udržitelné 
reindustrializace, přizpůsobení se 
technickému rozvoji, řešení 
demografických výzev, budování odolných 
trhů práce a posílení sociálního 
začleňování,

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) stimulace hospodářské činnosti, 
zajištění toho, aby lidé disponovali 
dovednostmi potřebnými k začlenění na 
trh práce prostřednictvím zvyšování 
kvalifikace, rekvalifikace a rozvoje 
dovedností, a

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) podporu členských států, které 
mají jinou měnu než euro, v jejich úsilí 
o přijetí jednotné měny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, které se potýkají 
s nadměrnou nerovnováhou, a členské 
státy, které mají jinou měnu než euro a 
jejichž strukturální rozvoj je významným 
způsobem opožděn, mohou k vyřešení 
svých problémů navrhnout plány 
na podporu oživení a odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že členský stát, pro nějž 
platí výjimka ve smyslu čl. 139 odst. 1 
SFEU nevyužívá přidělené finanční 
prostředky, jsou tyto prostředky dány 
k dispozici pro návrhy vypracované 
po konzultaci s regionálními a místními 
orgány a dalšími zúčastněnými stranami, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, aby se podpořila 
otevřená diskuze na podporu opatření 
ke stimulaci výzkumu, otevřené diskuze 
a šíření informací o reformách nutných 
k řešení negativních důsledků pandemie 
onemocnění COVID-19.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Finanční podpora uvedená 
v odstavci 2a se může vztahovat na:
a) semináře, konference 
a workshopy,
b) realizaci studií, výzkumu, analýz 
a průzkumů, hodnocení a posuzování 
dopadů, vypracovávání zpráv a 
vzdělávacích materiálů a na jejich 
zveřejňování,
c) organizaci komunikačních 
projektů v oblasti vzdělávání, spolupráce, 
zvyšování informovanosti, šíření 
informací a výměnu osvědčených postupů, 
osvětových a informačních kampaní, 
mediálních kampaní a akcí, včetně 
podnikové komunikace a případně 
komunikace prostřednictvím sociálních 
sítí, a
d) kompilaci a publikaci materiálů 
za účelem šíření informací o opatřeních 
financovaných na základě facility, mimo 
jiné prostřednictvím vývoje, provozu a 
údržby systémů a nástrojů využívajících 
informační a komunikační technologie.

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při významném neplnění 
požadavků v souvislosti s jakýmkoliv z 
případů stanovených v čl. 15 odst. 7 
nařízení o společných ustanoveních o 

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

[(…)][nařízení o společných ustanoveních] 
přijme Komise prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci podle článku 27a 
rozhodnutí o pozastavení lhůty pro 
přijímání rozhodnutí uvedených v čl. 17 
odst. 1 a 2 nebo o pozastavení plateb v 
rámci facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Facilita podněcuje reformy 
prováděné místními orgány a dalšími 
zúčastněnými stranami. V případech, kdy 
jsou v rámci evropského semestru, 
zejména v souvislosti s doporučeními pro 
jednotlivé země, zjištěny problémy, které 
vyžadují bezodkladnou reformu, avšak 
dotyčný členský stát nevyužívá přidělené 
finanční prostředky dostatečně nebo 
Komise dané financování pozastaví, by se 
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na opatření prováděná na regionální a 
místní úrovni, která přispívají k řešení 
těchto problémů, měla nadále čerpat 
podpora v rámci facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Do 31. prosince 2025 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2025. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
plán, včetně dalších milníků a cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Plány na podporu oživení a 
odolnosti jsou vypracovávány po 
konzultaci s regionálními a místními 
orgány a dalšími zúčastněnými stranami, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, jak je uvedeno 
v článku 6 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU)XX/xx1a. 
__________________
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1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) XX/xx o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu plus, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu 
a o finančních pravidlech pro tyto fondy a 
pro Azylový a migrační fond, Fond pro 
vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu 
hranic a víza (Úř. věst. L ...).

Or. en

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. S ohledem na technický vývoj by 
facilita mohla přispět k přijetí 
integrovaných investičních plánů v oblasti 
digitální infrastruktury a dovedností a ke 
zřízení účinného rámce financování pro 
zajištění co nejvyšší 
konkurenceschopnosti jednotlivých 
regionů v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rozsah konzultací, které mají 
s regionálními a místními orgány a 
dalšími zúčastněnými stranami, včetně 
sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, probíhat před 
předložením plánu na podporu oživení a 
odolnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) případný odhad dopadu zelené a 
digitální transformace, pokud jde o ztrátu 
pracovních míst a absenci sociální 
ochrany a také o vhodná opatření k řešení 
těchto problémů, zejména v regionech, jež 
budou procházet významnou energetickou 
transformací;

Or. en

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) sociální ukazatele, které má 
navrhovaný plán na podporu oživení a 
odolnosti zlepšit, a dosažený příspěvek k 
naplňování zásad uvedených v evropském 
pilíři sociálních práv a dosažení cílů OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 

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

oživení a odolnosti přijme prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 27a rozhodnutí, v němž plán 
na podporu oživení a odolnosti posoudí. 
Pokud Komise plán na podporu oživení a 
odolnosti posoudí kladně, stanoví se v 
uvedeném rozhodnutí reformy a investiční 
projekty, které má členský stát realizovat, 
včetně milníků a cílů, a finanční příspěvek 
přidělený v souladu s článkem 11.

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud plán na podporu oživení 
a odolnosti, včetně příslušných milníků a 
cílů, není již nadále dotčeným členským 
státem vzhledem k objektivním 
okolnostem zčásti nebo zcela splnitelný, 
a to i v situacích, kdy je původní návrh 
do značné míry ovlivněn sociálními 
a hospodářskými ukazateli, může dotčený 
členský stát předložit Komisi odůvodněnou 
žádost o změnu nebo nahrazení rozhodnutí 
uvedených v čl. 17 odst. 1 a 2. Členský stát 
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může za tímto účelem navrhnout upravený 
nebo nový plán na podporu oživení 
a odolnosti. Členský stát může za tímto 
účelem využít nástroj pro technickou 
podporu, přičemž o technickou podporu 
může požádat kdykoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
rozhodnutí uvedeném v čl. 17 odst. 1 
uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

3. Po dokončení příslušných 
dohodnutých milníků a cílů uvedených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v aktu v přenesené pravomoci 
podle čl. 17 odst. 1 přijatém Komisí  
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti o 
vyplacení mohou členské státy předkládat 
Komisi dvakrát ročně. Komise do dvou 
měsíců od obdržení žádosti posoudí, zda 
byly příslušné milníky a cíle stanovené v 
aktu přijatém v přenesené pravomoci 
podle čl. 17 odst. 1 uspokojivě realizovány. 
Pro účely posouzení se zohlední rovněž 
provozní ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. 
Komisi mohou být nápomocni odborníci.

Or. en

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

nepřijme nezbytná opatření ve lhůtě šesti 
měsíců od pozastavení, Komise zruší 
částku finančního příspěvku podle čl. 14 
odst. 1 finančního nařízení poté, co 
poskytla dotčenému členskému státu 
možnost předložit připomínky do dvou 
měsíců od oznámení svých závěrů. Komise 
zajistí, aby regionální a místní orgány a 
další zúčastněné strany, včetně sociálních 
partnerů a organizací občanské 
společnosti, které plán na podporu oživení 
a odolnosti provádějí, i nadále čerpaly 
prostředky z facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených v 
čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se čtvrtletní 
zprávy členských států příslušně zohlední v 
národních programech reforem, které se 
použijí jako nástroj pro podávání zpráv o 
pokroku při plnění plánů na podporu 
oživení a odolnosti, a to i o opatřeních 
přijatých s cílem zajistit koordinaci mezi 
tímto nástrojem, evropskými 
strukturálními a investičními fondy a 
jinými programy financovanými Unií. 
Zpráva bude předána bez zbytečného 
odkladu současně Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v aktu v 
přenesené pravomoci přijatém Komisí v 
souladu s článkem 17 současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byly 
příslušné orgány na regionální a místní 
úrovni řádně informovány o sděleních 
Komise uvedených v odstavci 2 týkajících 
se zejména povinnosti využít podporu 
poskytnutou v rámci facility. 

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 24 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva Čtvrtletní zpráva

Or. en
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Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu o 
provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

1. Komise předloží současně 
Evropskému parlamentu a Radě čtvrtletní 
zprávu o provádění facility stanovené v 
tomto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

3. Čtvrtletní zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

Or. en
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) využití nástroje pro technickou 
podporu při přípravě, provádění, revizi 
a zlepšování plánů na podporu oživení 
a odolnosti, a

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) informace o rozsahu konzultací, 
které mají s regionálními a místními 
orgány a dalšími zúčastněnými stranami, 
včetně sociálních partnerů a organizací 
občanské společnosti, probíhat před 
předložením plánů na podporu oživení a 
odolnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby byly 
příslušným orgánům na regionální 
a místní úrovni řádně poskytovány 
informace a sdělení Komise podle 
odstavce 2 týkající se zejména povinnosti 
využít podporu poskytnutou v rámci 
facility.

Or. en

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Postup projednávání ve výboru
1. Komisi je nápomocen výbor. Uvedený 
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) 
č. 182/2011.
2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

Or. en
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a
Výkon přenesené pravomoci

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

Or. en

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2.4 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívá k naplňování zásad 
uvedených v evropském pilíři sociálních 
práv a k dosažení cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje,

Or. en

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2.4 – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívá k vytváření lepší 
budoucnosti pro příští generaci,

Or. en
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2.4 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– plán na podporu oživení a 
odolnosti přispívá k přijetí integrovaných 
investičních plánů v oblasti digitální 
infrastruktury a dovedností a k vytvoření 
účinného rámce jejich financování, jež by 
měl zajistit co nejvyšší 
konkurenceschopnost jednotlivých 
regionů v Unii,

Or. en


