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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy 
tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Vzhľadom na hospodársky a 
sociálny rozvoj Únie ako celku a vyvážený 
rozvoj jej regiónov by Únia mala sledovať 
tieto ciele v článku 191 zmluvy: 
udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality 
životného prostredia, ochrana ľudského 
zdravia a rozvážne a racionálne 
využívanie prírodných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
záverom Rady z 21. júla 2020, ktorým sa 
výrazne znížilo financovanie zamerané na 
obnovu a odolnosť prostredníctvom 
programov a finančných nástrojov Únie z 
balíka opatrení na podporu obnovy a 
odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 

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

piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. S cieľom poskytnúť 
členským štátom usmernenia o tom, kde 
sú najviac potrebné štrukturálne reformy 
a investície na podporu prechodu na 
európske klimaticky neutrálne 
hospodárstvo, je potrebné, aby sa 
európsky semester postupne aktualizoval 
použitím harmonizovaných ukazovateľov 
s cieľom zahrnúť do svojho hodnotenia 
všetky ciele udržateľného rozvoja 
OSN a ciele Európskej zelenej dohody. 
Členské štáty vypracúvajú vlastné národné 
viacročné investičné stratégie na podporu 
týchto reforiem. Tieto stratégie by mali byť 
predložené spolu s ročnými národnými 
programami reforiem ako prostriedok na 
načrtnutie a koordinovanie prioritných 
investičných projektov, ktoré by mali byť 
podporené z finančných prostriedkov 
členských štátov a/alebo Únie.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Atmosféra sa zohrieva a klíma sa 
mení každým rokom. Miliónu z ôsmich 
miliónov druhov na tejto planéte hrozí 
vyhynutie. Znečisťujú a ničia sa lesy 
a oceány. Odpoveďou na tieto výzvy je 
Európska zelená dohoda1a. Jej cieľom je 
chrániť, zachovať a zveľaďovať prírodný 
kapitál Únie a chrániť zdravie a blaho 
občanov pred environmentálnymi rizikami 
a vplyvmi. Jej účinné vykonávanie si bude 
vyžadovať verejné výdavky a súkromné 
investície nasmerované v čoraz väčšej 
miere na inteligentné riešenia pre klímu a 
životné prostredie, ako aj pre 
hospodárstvo Únie.
_________________
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1a COM(2019) 640 final.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 
súvisiace s demografiou sú v dôsledku 
COVID-19 ešte výraznejšie. Súčasná 
pandémia COVID-19, ako aj predošlá 
hospodárska a finančná kríza svedčia 
o tom, že budovanie stabilných, 
environmentálne udržateľných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
hospodárskych a sociálnych štruktúrach 
pomáha členským štátom efektívnejšie 
reagovať na otrasy a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Strednodobé a dlhodobé 
dôsledky krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 budú v kritickej miere závisieť 
od toho, ako rýchlo sa hospodárstva 
členských štátov zotavia z krízy, čo zas 
závisí od fiškálneho priestoru, ktorý majú 
členské štáty k dispozícii na prijatie 
opatrení na zmiernenie sociálneho 
a hospodárskeho dosahu krízy, a od 
posilnenia environmentálnej odolnosti a 
udržateľnej transformácie ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
vytvorenie environmentálne udržateľnej 
obnovy, riešenie štrukturálnych 
nedostatkov ekonomík a posilnenie ich 
odolnosti budú mať preto zásadný význam 
v procese návratu hospodárstiev na cestu 
udržateľnej obnovy a pri zastavení 
ďalšieho prehlbovania rozdielov v Únii.
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru 
environmentálnej, sociálnej a 
hospodárskej odolnosti domácich 
ekonomík, posilniť adaptačnú kapacitu, 
schopnosť zmierniť klímu, obehovú a 
zelenú transformáciu a uvoľniť rastový 
potenciál a dosiahnuť Európsku zelenú 
dohodu, patrí medzi politické priority 
Únie. Sú nevyhnutné na zaistenie 
udržateľnosti obnovy hospodárstva 
a podporu procesu vzostupnej 
hospodárskej a sociálnej konvergencie a 
environmentálne udržateľnej obnovy. Po 
pandémii to bude ešte dôležitejšie, pretože 
to pripraví pôdu pre rýchlu a udržateľnú 
obnovu. Víta päť zásad na vysokej úrovni 
pre obnovu a odolnosť, ktoré zaviedla 
technická expertná skupina EÚ pre 
udržateľné financovanie (TEG)1a.
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/bu
siness_economy_euro/banking_and_finan
ce/documents/200715-sustainable-
finance-teg-statement-resilience-
recovery_en.pdf.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 

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

dlhodobého udržateľného rastového 
potenciálu. Investície do udržateľných, 
obehových, klimaticky neutrálnych 
a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu dosiahnutím 
nulovej bilancie emisií skleníkových 
plynov v Únii do roku 2050, zvýšenie 
energie, rozvoj modelov obehového 
hospodárstva a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetví sú dôležité na 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Investovanie do posilňovania 
odolnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti a zdravotníckych systémov v 
oblasti prípravy na budúce pandémie 
vrátane vykonávania záťažových testov 
vnútroštátnych a regionálnych systémov 
zdravotnej starostlivosti a v záujme 
zlepšenia všeobecného zdravotného stavu 
v spoločnostiach, v dôsledku toho 
zdravšieho obyvateľstva, ktoré je menej 
náchylné na zdravotné hrozby, a podpora 
budovania Európskej zdravotnej únie sú 
dôležité na dosiahnutie udržateľného 
rastu a na podporu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu, udržateľnosť 
a odolnosť hospodárstva členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
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alokované, by sa opatrenia na obnovu 
a odolnosť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti mali 
vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný 
dosah krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Takéto dodatočné zdroje by sa 
mali využiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, EURI].

alokované, by sa opatrenia na obnovu 
a odolnosť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti mali 
vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný 
dosah krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a zabezpečili udržateľnú a 
zelenú obnovu. Takéto dodatočné zdroje 
by sa mali využiť tak, aby sa zabezpečil 
súlad s lehotami stanovenými v nariadení 
[Nástroj Európskej únie na obnovu, EURI].

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mechanizmus by mal podporovať 
projekty, ktoré dodržiavajú zásadu 
doplnkovosti financovania z prostriedkov 
Únie a ktoré vytvárajú skutočnú európsku 
pridanú hodnotu. Mechanizmus by nemal 
nahrádzať opakujúce sa vnútroštátne 
výdavky a nemal by byť v rozpore so 
strategickými a hospodárskymi záujmami 
Únie, a preto by nemal financovať 
investičné plány tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti vrátane 
biodiverzity do politík a k dosiahnutiu 
30 % cieľa výdavkov z rozpočtu EÚ 
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cieľov v oblasti klímy. spojených s klímou a 10 % cieľa 
výdavkov spojených s biodiverzitou. Vo 
všeobecnosti by všetky výdavky Únie mali 
byť v súlade s cieľmi Parížskej dohody. 
Taxonómia EÚ zavedená nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/8521a by sa mala použiť na 
sledovanie plnenia týchto cieľov.

_________________
1a Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. 
júna 2020 o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií a o 
zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. 
EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 

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

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by malo byť prispievať k riešeniu výziev 
oblastí politiky určených podľa tohto 
nariadenia prostredníctvom podpory 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a prispievať k cieľom politík 
Únie, cieľom OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja, Európskeho piliera sociálnych 
práv, Parížskej dohody a k posilneniu 
jednotného trhu. Na tento účel by mal 
mechanizmus prispievať k zlepšeniu 
odolnosti a adaptačnej kapacity členských 
štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy, podpore 
digitálnej transformácie a podpore 
spravodlivej a inkluzívnej transformácie 
smerom k environmentálne udržateľnému 
a obehovému hospodárstvu efektívne 
využívajúcemu energiu a zdroje s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov 
najneskôr do roku 2050, čím sa obnoví 
udržateľný rastový potenciál 



PE658.853v01-00 12/44 AD\1215025SK.docx

SK

hospodárstiev Únie v období po kríze, 
podporí rodovo vyvážená tvorba 
pracovných miest a napomôže udržateľný 
rast.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem a podporovať 
prechod na udržateľné a klimaticky 
neutrálne európske hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050 a jeho digitálnu 
transformáciu. Investície v plánoch 
podpory obnovy a odolnosti by sa mali 
koncipovať v súlade s Európskou zelenou 
dohodou ako novou stratégiou 
udržateľného rastu Únie, Európskym 
pilierom sociálnych práv, cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a digitálnou 
agendou.  Tieto opatrenia by mali umožniť 
rýchle dosiahnutie zámerov, cieľových 
hodnôt a príspevkov stanovených 
v národných energetických a klimatických 
plánoch a ich aktualizáciách. Všetky 
podporované činnosti by sa mali 
vykonávať v plnom súlade s prioritami 
Únie v oblasti klímy a životného prostredia 
a rešpektovať zásadu „výrazne 
nenarušiť“ uvedenú v nariadení (EÚ) 
2020/852.

Pozmeňujúci návrh 18
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
v predchádzajúcich rokoch.

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy a 
odolnosti členskými štátmi by mala Rada, v 
úzkej spolupráci s Európskym 
parlamentom, môcť v rámci európskeho 
semestra diskutovať o stave obnovy, 
odolnosti, klimatickej transformácie a 
adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 
z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov a o pokroku v 
národných plánoch transformácie.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na ciele 
Európskej zelenej dohody, najmä 
udržateľný rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú, sociálnu 
odolnosť a podporu prechodu na 
udržateľné a klimaticky neutrálne 
európske hospodárstvo najneskôr do roku 
2050 a jeho digitálnu transformáciu; mal 
by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
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identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte 
aktualizovaného európskeho semestra. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) S cieľom zabezpečiť, aby 
mechanizmus účinne prispieval k zelenej 
transformácii, národné plány podpory 
obnovy a odolnosti vypracované 
členskými štátmi by mali byť plne 
zosúladené s cieľmi Európskej zelenej 
dohody, najmä s hlavným cieľom 
klimatickej neutrality najneskôr do roku 
2050 a dodržiavať zásadu „výrazne 
nenarušiť“ uvedenú v nariadení (EÚ) 
2020/852.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

potenciál udržateľného rastu, vytváranie 
pracovných miest a hospodársku a 
sociálnu odolnosť členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny vplyv 
krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a podporí prechod na 
udržateľné a klimaticky neutrálne 
európske hospodárstvo najneskôr do roku 
2050 a jeho digitálnu transformáciu s 
cieľom riešiť výzvy, ktoré z nich 
vyplývajú; či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý členskými štátmi 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci aktualizovaného európskeho 
semestra; či je plán v súlade so záväzkami 
Únie podľa Parížskej dohody, najmä s 
cieľmi Únie v oblasti klímy stanovenými v 
[nariadení (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
právny predpis v oblasti klímy)], a 
obsahuje opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii a k riešeniu výziev s nimi 
spojených; či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či sa v pláne vylučujú 
činnosti, ktoré nie sú v súlade so zásadou 
„výrazne nenarušiť“ uvedenou v 
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nariadení (EÚ) 2020/852; či navrhovaný 
plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa 
opatrenia na implementáciu reforiem 
a verejných investičných projektov, ktoré 
predstavujú koherentné činnosti; či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Na posúdenie toho, či plány 
podpory obnovy a odolnosti predložené 
členskými štátmi účinne slúžia cieľom 
Európskej zelenej dohody, by sa mala 
použiť taxonómia EÚ zavedená 
nariadením (EÚ) 2020/852. Pozitívne 
hodnotenie plánu Komisiou by malo byť 
podmienené účinným príspevkom plánu k 
zelenej transformácii.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva. Osobitná skupina Komisie 
pre obnovu a odolnosť by mala pomáhať 
členským štátom pri príprave a 
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vypracúvaní ich príslušných plánov na 
podporu obnovy a odolnosti a mala by 
zabezpečiť, aby boli zosúladené s 
prioritami Únie, najmä s cieľom 
klimatickej neutrality pomocou nástrojov, 
ktoré poskytuje taxonómia EÚ zavedená 
nariadením (EÚ) 2020/852.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(26) Ak plán podpory obnovy 
a odolnosti uspokojivo spĺňa kritériá 
posudzovania a výška odhadovaných 
celkových nákladov na reformy a investície 
zahrnutých do plánu podpory obnovy 
a odolnosti sa rovná maximálnemu 
finančnému príspevku alebo je vyššia ako 
tento príspevok, dotknutému členskému 
štátu by sa mal prideliť maximálny 
finančný príspevok. Ak je výška týchto 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti nižšia ako 
samotný maximálny finančný príspevok, 
dotknutému členskému štátu by sa mala 
prideliť suma zodpovedajúca výške 
odhadovaných celkových nákladov. Ak 
plán podpory obnovy a odolnosti nespĺňa 
uspokojivo kritériá posudzovania, 
členskému štátu by sa nemal udeliť žiadny 
finančný príspevok vrátane taxonómie EÚ 
zavedenej nariadením (EÚ) 2020/852 a 
zásady „výrazne nenarušiť“ uvedenej 
v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť (29) Žiadosť o úver by mala byť 



PE658.853v01-00 18/44 AD\1215025SK.docx

SK

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

odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre transformáciu 
smerom k udržateľnému a klimaticky 
neutrálnemu európskemu hospodárstvu 
najneskôr do roku 2050 a jeho digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
časovo obmedzenými a vedecky 
podloženými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami. S cieľom 
zabezpečiť prednostné poskytnutie zdrojov 
by mali členské štáty žiadať o úverovú 
podporu najneskôr do 31. augusta 2024. Na 
účely správneho finančného riadenia by sa 
na celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
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informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu. Mala by takisto zahŕňať 
príspevok mechanizmu k plneniu cieľov 
politiky Únie v oblasti klímy a 
udržateľnosti, najmä cieľov Únie v 
oblasti klímy stanovených v [nariadení 
(EÚ) 2020/XXX, ktorým sa stanovuje 
rámec na dosiahnutie klimatickej 
neutrality a ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis 
v oblasti klímy)], a priority stanovené v 
národných energetických a klimatických 
plánoch (NEKP).

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. V záujme zabezpečenia jednotných 
podmienok na vykonávanie tohto 
nariadenia by sa vykonávacie právomoci 
mali preniesť na Komisiu. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
vykonávacieho aktu by mal mať dotknutý 

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

členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne finančné pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ 
ide o zásadu právneho štátu v členských 
štátoch, keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

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

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

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia



AD\1215025SK.docx 21/44 PE658.853v01-00

SK

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, cieľov Únie v 
oblasti klímy a životného prostredia, 
najmä transformácie na dosiahnutie 
aktualizovaných cieľov Únie v oblasti 
klímy do roku 2030 a cieľa na 
dosiahnutie klimatickej neutrality Únie do 
roku 2050 v súlade s [nariadením 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2018/1999 (európsky právny predpis 
v oblasti klímy)], digitálnej transformácie, 
zdravia, konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného, rodovo vyváženého 
a inkluzívneho rastu, pracovných miest 
a investícií, ako aj stability finančných 
systémov.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov a 
prispením k strategickej autonómii Únie, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou transformácie 
na dosiahnutie aktualizovaných cieľov 
Únie v oblasti klímy do roku 2030 a cieľa 
na dosiahnutie klimatickej neutrality Únie 
najneskôr do roku 2050 a digitálnej 
transformácie, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
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podporí tvorba pracovných miest v období 
po kríze spôsobenej pandémiou COVID-
19 a napomôže udržateľný rast.

Všetky činnosti podporované v rámci 
plánov podpory obnovy a odolnosti musia 
dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ 
uvedenú v článku 17 nariadenia (EÚ) 
2020/852. Okrem toho činnosti, na ktoré 
sa poskytuje podpora v rámci plánov 
podpory obnovy a odolnosti a ktoré patria 
do konkrétnych odvetví hospodárskych 
činností, na ktoré sa vzťahuje nariadenie 
(EÚ) 2020/852, musia byť v súlade s 
technickými kritériami preskúmania 
uvedenými v článku 3 uvedeného 
nariadenia.
Na to, aby mechanizmus prispel k cieľom 
Parížskej dohody a Európskej zelenej 
dohody a bol s nimi v úplnom súlade, 
musí byť najmenej 37% prostriedkov z 
mechanizmu určených na financovanie 
opatrení v oblasti klímy. 10 % 
mechanizmu sa musí zamerať na 
opatrenia v oblasti biodiverzity, z ktorých 
časť sa môže prekrývať s investíciami 
zameranými na opatrenia v oblasti klímy. 
Kombinácia výdavkov súvisiacich s 
klímou s výdavkami súvisiacimi s 
biodiverzitou povedie k prideleniu aspoň 
40 % celkového rozpočtu mechanizmu.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Mechanizmus nesmie byť v 
rozpore so strategickými a hospodárskymi 
záujmami Únie. V tejto súvislosti sa 
podpora neposkytne na projekty, ktoré sú 
súčasťou strategických investičných 
plánov tretích krajín.
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Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí
1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).
2. Ak dôjde k niektorému z prípadov 
uvedených v článku 15 ods. 11 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...], prijme Rada na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacieho 
aktu rozhodnutie o zrušení pozastavenia 
plynutia lehoty alebo platieb uvedeného 
v predchádzajúcom odseku.
Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade so všeobecnými a 
špecifickými cieľmi, ktoré sú vymedzené v 
článku 4 tohto nariadenia, a prispievať k 
plneniu príslušných výziev a priorít 
špecifických pre jednotlivé krajiny 
určených v kontexte európskeho semestra, 
a to najmä tých, ktoré sú relevantné pre 
ciele Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, najmä transformáciu na 
dosiahnutie aktualizovaných cieľov Únie 
v oblasti klímy do roku 2030 a splnenie 
cieľa klimatickej neutrality Únie 
najneskôr do roku 2050 v súlade s 
[nariadením 2020/XXX, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
právny predpis v oblasti klímy)], 
a digitálnu transformáciu alebo z týchto 
cieľov vyplývajú. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách, ako aj svojich 
dlhodobých stratégiách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

Plány podpory obnovy a odolnosti musia 
byť v súlade so smerovaním zameraným 
na dosiahnutie dlhodobého teplotného 
cieľa Parížskej dohody, pričom sa 
zohľadnia najnovšie dostupné vedecké 
dôkazy, najmä osobitná správa 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
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(IPCC) s názvom Globálne otepľovanie o 
1,5 °C.
Plány podpory obnovy a odolnosti 
podporujú len činnosti, ktoré nespôsobujú 
výrazné narušenie v súlade s článkom 4 
ods. 1 tohto nariadenia. Okrem toho 
musia byť činnosti, na ktoré sa poskytuje 
podpora v rámci plánov podpory obnovy a 
odolnosti a ktoré patria do konkrétnych 
odvetví hospodárskych činností, na ktoré 
sa vzťahuje nariadenie (EÚ) 2020/852, v 
súlade s technickými kritériami 
preskúmania uvedenými v článku 3 
nariadenia (EÚ) 2020/852.
S cieľom zabezpečiť, aby plány podpory 
obnovy a odolnosti prispievali v členských 
štátoch k dosiahnutiu cieľa klimatickej 
neutrality najneskôr do roku 2050 a boli 
plne v súlade s cieľmi Parížskej dohody a 
Európskej zelenej dohody, sa aspoň 37 % 
sumy každého plánu na podporu obnovy a 
odolnosti nasmeruje na financovanie 
opatrení v oblasti klímy. 10 % sumy 
každého plánu podpory obnovy a 
odolnosti sa musí zamerať na opatrenia v 
oblasti biodiverzity, z ktorých časť sa 
môže prekrývať s investíciami 
zameranými na opatrenia v oblasti klímy. 
Kombinácia výdavkov súvisiacich s 
klímou s výdavkami súvisiacimi s 
biodiverzitou povedie k prideleniu aspoň 
40 % celkovej sumy každého plánu 
podpory obnovy a odolnosti.

_________________ _________________

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

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

22. […] 22. […]

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
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Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Plány podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňajú opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k posilneniu odolnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti a 
zdravotných systémov v rámci prípravy na 
budúce pandémie, s cieľom zlepšiť 
všeobecné zdravie v spoločnosti, 
dosiahnuť všeobecný cieľ vysokej úrovne 
ochrany ľudského zdravia.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Komisia vypracuje technické 
usmernenia týkajúce sa praktického 
uplatňovania kritéria „výrazne 
nenarušiť“ uvedeného v článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852, technických 
kritérií preskúmania uvedených v článku 
3 uvedeného nariadenia a delegovaných 
aktov prijatých na ich základe v súvislosti 
s mechanizmom zriadeným týmto 
nariadením.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Plány podpory obnovy a odolnosti 
nesmú financovať činnosti, ktoré vedú k 
zablokovaniu aktív, ktoré oslabujú 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. Nesmú najmä 
zahŕňať investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, dopravou, 
uskladňovaním alebo spaľovaním 
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fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Plán podpory obnovy a odolnosti 
musí byť riadne odôvodnený a podložený. 
Uvádzajú sa v ňom najmä tieto prvky:

3. Plán podpory obnovy a odolnosti 
musí byť riadne odôvodnený a podložený. 
Uvádzajú sa v ňom najmä tieto prvky, 
ktoré sú potrebné na zabezpečenie 
splnenia podmienok oprávnenosti 
stanovených v článku 14:

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní udržateľný rastový potenciál, 
tvorbu pracovných miest a ekonomickú, 
environmentálnu a sociálnu odolnosť 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, jeho 
prínos k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie, a 
spôsobu, ako plán výrazne zníži 
nedostatok investícií na dosiahnutie 
cieľov Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia; V prípadoch, keď sa 
mechanizmus používa na podporu veľkej 
spoločnosti v odvetví s vysokými emisiami 
uhlíka, členské štáty zverejnia, ako táto 
spoločnosť plánuje zosúladiť svoj 
obchodný model s Parížskou dohodou a 
so súvisiacimi cieľmi Únie v oblasti klímy, 
a to aj prostredníctvom uverejnenia 
plánov transformácie spoločnosťou.
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k cieľom Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, a najmä toho, ako prispejú k 
týmto jednotlivým aspektom:
i) transformácia na dosiahnutie 
aktualizovaných cieľov Únie v oblasti 
klímy do roku 2030 a splnenie cieľa 
klimatickej neutrality Únie do roku 2050 v 
súlade s [nariadením (EÚ) 2020/XXX, 
ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
právny predpis v oblasti klímy)];
ii) dodržiavanie kritéria „výrazne 
nenarušiť“ uvedeného v článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852 a súlad s 
technickými kritériami preskúmania 
stanovenými v súlade s článkom 3 
uvedeného nariadenia;
iii) príspevok k dosiahnutiu cieľov 
začleňovania hľadiska klímy a 
biodiverzity uvedených v článku 14 ods. 2 
štvrtom pododseku, ktoré musia byť 
založené na kritériách stanovených v 
nariadení (EÚ) 2020/852;
iv) výrazné zníženie nedostatku 
vnútroštátnych investícií potrebného na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia;
v) príspevok k plneniu cieľov politiky 
Únie v oblasti udržateľnosti, pričom sa 
zohľadnia ciele stanovené v NEKP; a
vi) príspevok k riešeniu sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z transformácie;
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Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nej vyplývajú;

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť k 
plneniu záväzkov Únie a jej členských 
štátov, najmä Európskej zelenej dohody, 
Parížskej dohody, NEKP a ich 
aktualizácii podľa nariadenia (EÚ) 
2018/1999, plánov spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu, partnerských 
dohôd a operačných programov v rámci 
iných fondov Únie;

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) objasnenie toho, ako opatrenia v 
pláne účinne prispejú k posilneniu 
odolnosti systémov zdravotnej 
starostlivosti a zdravotníckych systémov v 
rámci prípravy na budúce pandémie, a s 
cieľom zlepšiť všeobecné zdravie v 
spoločnosti, aby sa dosiahla všeobecne 
vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia.
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Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne priniesť 
európsku pridanú hodnotu;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pri posudzovaní plánu podpory 
obnovy a odolnosti a pri určovaní sumy, 
ktorá sa má alokovať dotknutému 
členskému štátu, Komisia zohľadní 
analytické informácie o dotknutom 
členskom štáte dostupné v kontexte 
európskeho semestra, ako aj odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytol dotknutý členský 
štát podľa článku 15 ods. 3, a všetky ďalšie 
relevantné informácie, medzi nimi najmä 
informácie obsiahnuté v národnom 
programe reforiem a národnom 
energetickom a klimatickom pláne 
dotknutého členského štátu, 
a v relevantných prípadoch informácie 
z technickej podpory získanej 
prostredníctvom Nástroja technickej 
pomoci.

2. Pri posudzovaní plánu podpory 
obnovy a odolnosti a pri určovaní sumy, 
ktorá sa má alokovať dotknutému 
členskému štátu, Komisia zohľadní 
analytické informácie o dotknutom 
členskom štáte dostupné v kontexte 
európskeho semestra, ako aj odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytol dotknutý členský 
štát podľa článku 15 ods. 3, a všetky ďalšie 
relevantné informácie, medzi nimi najmä 
informácie o národnom programe reforiem, 
pláne spravodlivej transformácie 
a národnom energetickom a klimatickom 
pláne dotknutého členského štátu, 
a v relevantných prípadoch informácie 
z technickej podpory získanej 
prostredníctvom Nástroja technickej 
pomoci.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

účinne prispievajú k cieľom Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia, a najmä 
spôsob, ako prispejú k týmto jednotlivým 
aspektom:
i) transformácia na dosiahnutie 
aktualizovaných cieľov Únie v oblasti 
klímy do roku 2030 a splnenie cieľa 
klimatickej neutrality Únie do roku 2050 v 
súlade s [nariadením (EÚ) 2020/XXX, 
ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 (európsky 
právny predpis v oblasti klímy)];
ii) dodržiavanie kritéria „výrazne 
nenarušiť“ uvedeného v článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852 a súlad s 
technickými kritériami preskúmania 
stanovenými v súlade s článkom 3 
uvedeného nariadenia;
iii) príspevok k dosiahnutiu cieľov 
začleňovania hľadiska klímy a 
biodiverzity uvedených v článku 14 ods. 2 
štvrtom pododseku, ktoré musia byť 
založené na kritériách stanovených v 
nariadení (EÚ) 2020/852;
iv) výrazné zníženie nedostatku 
vnútroštátnych investícií potrebného na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia;
v) príspevok k plneniu cieľov politiky 
Únie v oblasti udržateľnosti, pričom sa 
zohľadnia ciele stanovené v NEKP; a
vi) príspevok k riešeniu sociálnych, 
hospodárskych alebo environmentálnych 
výziev vyplývajúcich z transformácie;

Pozmeňujúci návrh 45

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k digitálnej 
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transformácii alebo k riešeniu výziev, 
ktoré z nej vyplývajú;

Pozmeňujúci návrh 46

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k posilneniu odolnosti 
systémov zdravotnej starostlivosti a 
zdravotných systémov v rámci prípravy na 
budúce pandémie, a s cieľom zlepšiť 
všeobecné zdravie v spoločnosti, aby sa 
dosiahla vysoká úroveň ochrany 
ľudského zdravia;

Pozmeňujúci návrh 47

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f a) či konzultácie vedené na účely 
prípravy plánu podpory obnovy a 
odolnosti a plánované dialógy v súvislosti 
s vykonávaním mechanizmu zabezpečujú, 
aby príslušné zainteresované strany mali 
skutočné príležitosti zúčastniť sa na 
príprave a vykonávaní plánov podpory 
obnovy a odolnosti;

Pozmeňujúci návrh 48

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) dodržiavanie hodnôt Únie 
zakotvených v článku 2 Zmluvy o 
Európskej únii členským štátom.
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Pozmeňujúci návrh 49

Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr... [šesť mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 
Komisia prijme delegovaný akt v súlade s 
článkom 26a, ktorým doplní písmeno b) 
tohto odseku stanovením metodiky na 
identifikáciu výdavkov na začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a životného 
prostredia vrátane opatrení v oblasti 
biodiverzity, ako sa uvádza v článku 4 
tohto nariadenia. Metodika vychádza z 
taxonómie EÚ stanovenej nariadením 
(EÚ) 2020/852 a používa technické 
kritériá preskúmania stanovené Komisiou 
podľa článku 10 ods. 3 a článku 11 ods. 3 
uvedeného nariadenia, ako aj zásady 
stanovené v článku 15 ods. 1 nariadenia 
(EÚ) 2020/852.
Najneskôr šesť mesiacov po prijatí 
delegovaného aktu uvedeného v článku 15 
ods. 2 nariadenia (EÚ) 2020/852 sa 
delegovaný akt uvedený v prvom 
pododseku tohto odseku upraví s cieľom 
použiť technické kritériá preskúmania 
stanovené v delegovaných aktoch 
prijatých podľa článku 15 ods. 2 
nariadenia (EÚ) 2020/852.

Pozmeňujúci návrh 50

Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zverejní posúdenia vykonané 
podľa tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 51

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

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

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

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

7. Delegované akty uvedené v 
odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade s 
článkom 26a.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
vykonávacím aktom Komisie dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o vyplatenie 
finančného príspevku, a prípadne tranže 
úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu 
členské štáty predkladať Komisii polročne. 
Komisia do dvoch mesiacov od doručenia 
žiadosti posúdi, či boli uspokojivo splnené 
príslušné čiastkové ciele a cieľové hodnoty 

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
delegovaným aktom Komisie dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o vyplatenie 
finančného príspevku, a prípadne tranže 
úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu 
členské štáty predkladať Komisii polročne. 
Komisia do dvoch mesiacov od doručenia 
žiadosti posúdi, či boli uspokojivo splnené 
príslušné čiastkové ciele a cieľové hodnoty 
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stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 
17 ods. 1. Pri tomto posúdení sa zohľadní 
aj operačná dohoda uvedená v článku 17 
ods. 6. Komisii môžu pomáhať experti.

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

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Efektívny, účinný a včasný zber 
údajov na monitorovanie implementácie 
činností a výsledkov sa zabezpečuje 
pomocou systému podávania správ 
o výkonnosti. Na tento účel sa príjemcom 
finančných prostriedkov Únie ukladajú 
primerané požiadavky na podávanie správ.

2. Efektívny, spoľahlivý, nezávislý, 
účinný a včasný zber údajov na 
monitorovanie implementácie činností 
a výsledkov sa zabezpečuje pomocou 
systému podávania správ o výkonnosti a 
následne sa zverejní. Na tento účel sa 
príjemcom finančných prostriedkov Únie 
ukladajú primerané požiadavky na 
podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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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, najmä pri propagácii akcií 
a ich výsledkov, tak, že jasne označia 
financovanie ako financovanie Únie a 
poskytujú ucelené, účinné a primerané 
cielené informácie rôznym cieľovým 
skupinám vrátane médií a verejnosti. 
Príjemcovia zabezpečia viditeľnosť 
výdavkov v rámci mechanizmu jasným 
označením podporovaných projektov ako 
„Iniciatíva EÚ na oživenie hospodárstva“.

Pozmeňujúci návrh 57

Článok 26 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 26a
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 16 ods. 3 a článku 
17 ods. 1 sa Komisii udeľuje na obdobie 
siedmich rokov od ... [dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia].
3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 16 ods. 3 a v článku 17 ods. 1 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia pred prijatím 
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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 prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 16 ods. 3 a článku 17 ods. 1 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote [dvoch 
mesiacov] odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o [dva mesiace].

Pozmeňujúci návrh 58

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán zahŕňa opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k transformácii na 
udržateľné a klimaticky neutrálne 
európske hospodárstvo najneskôr do roku 
2050, najmä ich príspevok k plneniu 
cieľov politiky Únie v oblasti 
udržateľnosti, pričom sa zohľadnia ciele 
stanovené v NEKP a ciele Únie v oblasti 
klímy stanovené v [nariadení (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality a 
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
2018/1999 (európsky právny predpis 
v oblasti klímy)] a ich prínos k riešeniu 
sociálnych, hospodárskych alebo 
environmentálnych výziev vyplývajúcich z 
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tejto transformácie;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii, resp. k riešeniu výziev 
s nimi spojených.

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k cieľom Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia, alebo k riešeniu 
výziev, ktoré z nich vyplývajú.

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní všetky nasledujúce 
aspekty:

Rozsah pôsobnosti

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k vytvoreniu systémov šetrných ku klíme 
a k životnému prostrediu, ako aj 
k ekologizácii hospodárskych alebo 
sociálnych odvetví v záujme celkového 
cieľa klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2050

– vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje k 
plneniu cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia, najmä prechodu k 
dosiahnutiu aktualizovaných cieľov Únie 
v oblasti klímy do roku 2030 a splneniu 
cieľa klimatickej neutrality Únie 
najneskôr do roku 2050 v súlade s 
[nariadením (EÚ) 2020/XXX, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a ktorým sa mení 
nariadenie (EÚ) 2018/1999 („európsky 
právny predpis v oblasti klímy“)], pričom 
sa zohľadnia ciele stanovené v NEKP a 
kritériá stanovené v taxonómii EÚ.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
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Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje k digitálnej 
transformácii hospodárskych alebo 
sociálnych odvetví;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k riešeniu výziev vyplývajúcich zo zelenej 
a/alebo z digitálnej transformácie

– vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje k 
riešeniu výziev vyplývajúcich z cieľov 
Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, najmä transformácie smerom k 
udržateľnému klimaticky neutrálnemu 
európskemu hospodárstvu najneskôr do 
roku 2050

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vykonávanie plánovaných opatrení 
musí byť v súlade so smerovaním 
zameraným na dosiahnutie dlhodobého 
teplotného cieľa Parížskej dohody, pričom 
sa zohľadnia najnovšie dostupné vedecké 
dôkazy, najmä osobitná správa IPCC s 
názvom Globálne otepľovanie o 1,5 °C
– pri vykonávaní plánovaných 
opatrení sa musí dodržiavať zásada 
„výrazne nenarušiť“ uvedená v článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vykonanie plánovaných opatrení 
bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.

– vykonanie plánovaných opatrení 
bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.

Komisia posúdi, či opatrenia navrhnuté v 
pláne pravdepodobne prispejú k 
dosiahnutiu cieľov týkajúcich sa klímy 
stanovených v článku 4.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2a Plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev, 
ktoré z nej vyplývajú.
– vykonávanie plánovaných opatrení 
je v súlade s vytvorením systémov šetrných 
ku klíme a k životnému prostrediu a s 
ekologizáciou nášho hospodárstva v 
záujme celkového cieľa zaistiť najneskôr 
do roku 2050 klimaticky neutrálnu 
Európu;
a
– vykonávanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje k 
digitálnej transformácii európskeho 
hospodárstva;
a
– vykonávanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k riešeniu výziev vyplývajúcich z digitálnej 
transformácie
a
– vykonávanie plánovaných opatrení 
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bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje k 
posilneniu udržateľného rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest a 
ekonomickej, environmentálnej a sociálnej 
odolnosti dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, na stimuláciu tvorby 
pracovných miest a zmierňovanie 
negatívnych účinkov krízy, pričom 
predchádza nepriaznivým vplyvom týchto 
opatrení na klímu a životné prostredie.

– plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho udržateľného 
rastového potenciálu, najmä v záujme 
MSP, na stimuláciu tvorby pracovných 
miest a zmierňovanie negatívnych účinkov 
krízy, podporu udržateľného rastu, 
pričom predchádza nepriaznivým vplyvom 
týchto opatrení na klímu a životné 
prostredie v súlade s kritériami 
stanovenými v taxonómii EÚ

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
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Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na zníženie zraniteľnosti 
hospodárstva členského štátu voči otrasom

– plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na zníženie zraniteľnosti 
hospodárstva členského štátu voči otrasom 
vrátane tých, ktoré súvisia s 
nepriaznivými vplyvmi zmeny klímy alebo 
akýmikoľvek inými environmentálnymi 
rizikami
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