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Pozmeňujúci návrh 12
Silvia Sardone

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva 
Výbor pre rozpočet a Výbor pre 
hospodárske a menové veci, aby ako 
gestorské výbory navrhli zamietnutie 
návrhu Komisie.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 13
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Komisia vo svojom oznámení z 11. 
decembra 2019 s názvom „Európsky 
ekologický dohovor“1a vytýčila novú 
stratégiu, ktorej účelom je transformácia 
Únie na spravodlivú a prosperujúcu 
spoločnosť s netoxickým a obehovým 
hospodárstvom efektívne využívajúcim 
zdroje, ktoré najneskôr do roku 2050 
dosiahne stav nulových čistých emisií 
skleníkových plynov a ktoré zaistí 
prosperitu pre všetkých v rámci 
obmedzení našej planéty. Jej cieľom je 
takisto chrániť, zachovať a zveľaďovať 
prírodný kapitál Únie a chrániť zdravie 
a blaho občanov pred environmentálnymi 
rizikami a vplyvmi. Komisia zdôraznila, že 
všetky činnosti a politiky EÚ budú musieť 
prispievať k cieľom Európskeho 
ekologického dohovoru.
_________________
1a Oznámenie Komisie – Európsky 
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ekologický dohovor, COM(2019)0640 
final z 11. decembra 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných priorít 
v oblasti reforiem a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít. 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. Mali by tiež 
slúžiť na to, aby sa financovanie Únie 
používalo koherentne a aby sa 
maximalizovala pridaná hodnota finančnej 
podpory získavanej najmä z programov, 
ktoré podporuje Únia v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 
fondu, Európskeho sociálneho fondu, 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu a prípadne Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a Programu InvestEU.

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných priorít 
v oblasti reforiem a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít a cieľov zelenej dohody. 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. Mali by tiež slúžiť na to, aby 
sa financovanie Únie používalo koherentne 
a aby sa maximalizovala pridaná hodnota 
finančnej podpory získavanej najmä 
z programov, ktoré podporuje Únia v rámci 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho 
fondu, Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu a prípadne Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných priorít 
v oblasti reforiem a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít. 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. Mali by tiež 
slúžiť na to, aby sa financovanie Únie 
používalo koherentne a aby sa 
maximalizovala pridaná hodnota finančnej 
podpory získavanej najmä z programov, 
ktoré podporuje Únia v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 
fondu, Európskeho sociálneho fondu, 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu a prípadne Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a Programu InvestEU.

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných priorít 
v oblasti reforiem a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít. 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. Mali by tiež 
slúžiť na to, aby sa financovanie Únie 
používalo koherentne v súlade so 
záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu a plniť ciele udržateľného 
rozvoja stanovené v rámci OSN a aby sa 
maximalizovala pridaná hodnota finančnej 
podpory získavanej najmä z programov, 
ktoré podporuje Únia v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 
fondu, Európskeho sociálneho fondu, 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu a prípadne Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných priorít 

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných priorít 
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v oblasti reforiem a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít. 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. Mali by tiež 
slúžiť na to, aby sa financovanie Únie 
používalo koherentne a aby sa 
maximalizovala pridaná hodnota finančnej 
podpory získavanej najmä z programov, 
ktoré podporuje Únia v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 
fondu, Európskeho sociálneho fondu, 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu a prípadne Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a Programu InvestEU.

v oblasti reforiem a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reformných 
priorít a dosiahnutia cieľov európskej 
zelenej dohody. 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. Mali by tiež 
slúžiť na to, aby sa financovanie Únie 
používalo koherentne a aby sa 
maximalizovala pridaná hodnota finančnej 
podpory získavanej najmä z programov, 
ktoré podporuje Únia v rámci Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 
fondu, Európskeho sociálneho fondu, 
Európskeho námorného a rybárskeho 
fondu a prípadne Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 
vidieka, Európskeho nástroja stabilizácie 
investícií a Programu InvestEU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Hospodárska a finančná kríza 
ukázala, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Implementácia štrukturálnych reforiem 
patrí medzi priority Únie, pretože cieľom 
týchto reforiem je zaistiť udržateľnosť 
hospodárskeho oživenia, uvoľniť potenciál 
rastu, posilniť adaptačnú kapacitu 

(4) Hospodárska a finančná kríza 
ukázala, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
sociálnych štruktúrach pomáha členským 
štátom efektívnejšie reagovať na otrasy 
a rýchlejšie prekonávať ich účinky. 
Implementácia štrukturálnych reforiem 
patrí medzi priority Únie, pretože cieľom 
týchto reforiem je zaistiť udržateľnosť 
hospodárskeho oživenia, uvoľniť potenciál 
rastu spojeného s prechodom na 
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a podporiť proces vzostupnej 
konvergencie. Vykonávanie štrukturálnych 
reforiem môže takisto prispieť k posilneniu 
hospodárskej a územnej súdržnosti, 
zvyšovaniu produktivity a investícií 
a vytváraniu vhodných podmienok pre 
udržateľný rast a zamestnanosť v Únii.

hospodárstvo s nulovými čistými 
emisiami, posilniť adaptačnú kapacitu 
a podporiť proces vzostupnej 
konvergencie. Vykonávanie štrukturálnych 
reforiem musí takisto prispieť k posilneniu 
hospodárskej a územnej súdržnosti, 
zvyšovaniu produktivity a investícií 
a vytváraniu vhodných podmienok pre 
udržateľný rast a zamestnanosť v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Vzhľadom na uvedené treba 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom prostredníctvom 
ponuky priamej finančnej podpory spolu 
s technickou pomocou. Na tento účel by sa 
mal zriadiť program na podporu reforiem 
(ďalej len „program“), ktorý by poskytoval 
účinné stimuly pre zintenzívnenie 
implementácie štrukturálnych reforiem 
v členských štátoch. Program by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov. Program by mal tiež 
pokračovať v akciách a spôsobe 
fungovania SRSP, pretože sa osvedčili ako 
veľmi užitočné a členské štáty ich oceňujú, 
pokiaľ ide o posilňovanie 
administratívnych kapacít vnútroštátnych 
orgánov v rôznych oblastiach politiky. 
Súčasťou programu by mala byť aj cielená 
podpora reforiem v členských štátoch, 
ktorých menou nie je euro a ktoré podnikli 
preukázateľné kroky k prijatiu jednotnej 
meny v danom časovom rámci.

(10) Vzhľadom na uvedené treba 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom prostredníctvom 
ponuky priamej finančnej podpory spolu 
s technickou pomocou. Na tento účel by sa 
mal zriadiť program na podporu reforiem 
(ďalej len „program“), ktorý by poskytoval 
účinné stimuly pre zintenzívnenie 
implementácie štrukturálnych reforiem 
v členských štátoch v súlade s cieľmi 
európskej zelenej dohody a dosiahnutím 
celoúnijného cieľa klimatickej neutrality. 
Program by mal byť komplexný a mal by 
vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia 
a členské štáty získali pri používaní iných 
nástrojov a programov. Program by mal 
tiež pokračovať v akciách a spôsobe 
fungovania SRSP, pretože sa osvedčili ako 
veľmi užitočné a členské štáty ich oceňujú, 
pokiaľ ide o posilňovanie 
administratívnych kapacít vnútroštátnych 
orgánov v rôznych oblastiach politiky. 
Súčasťou programu by mala byť aj cielená 
podpora reforiem v členských štátoch, 
ktorých menou nie je euro a ktoré podnikli 
preukázateľné kroky k prijatiu jednotnej 
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meny v danom časovom rámci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Vykonávanie programu by malo v 
plnej miere prispieť k spravodlivému 
prechodu na netoxické, obehové a 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
efektívne využívajúce zdroje najneskôr do 
roku 2050 a k cieľu ochrany, zachovania 
a zveľaďovania prírodného kapitálu Únie 
a ochrany zdravia a blaha ľudí pred 
environmentálnymi rizikami a vplyvmi. V 
tejto súvislosti by projekty, ktoré nie sú v 
súlade s cieľom obmedziť globálne 
otepľovanie pod 1,5 °C alebo s cieľom 
zastaviť a zvrátiť stratu biodiverzity, 
nemali byť oprávnené na podporu v rámci 
programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, rastu 
a zamestnanosti. Na tieto účely by mal 
poskytovať finančné stimuly na riešenie 
problémov štrukturálnej povahy a pomoc 
pri posilňovaní administratívnych kapacít 

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, 
udržateľného rastu, sociálneho začlenenia 
a zamestnanosti v záujme podpory 
spravodlivého prechodu na netoxické, 
obehové a klimaticky neutrálne 
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členských štátov, pokiaľ ide o ich inštitúcie 
a hospodárske a sociálne sektory.

hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. 
Na tieto účely by mal poskytovať finančné 
stimuly na riešenie problémov štrukturálnej 
povahy a pomoc pri posilňovaní 
administratívnych a inštitucionálnych 
kapacít členských štátov, pokiaľ ide o ich 
inštitúcie a hospodárske a sociálne sektory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, rastu 
a zamestnanosti. Na tieto účely by mal 
poskytovať finančné stimuly na riešenie 
problémov štrukturálnej povahy a pomoc 
pri posilňovaní administratívnych kapacít 
členských štátov, pokiaľ ide o ich inštitúcie 
a hospodárske a sociálne sektory.

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, udržateľnosti, 
produktivity, rastu, sociálneho začlenenia 
a zamestnanosti a prechod ku klimatickej 
neutralite. Na tieto účely by mal 
poskytovať finančné stimuly na riešenie 
problémov štrukturálnej povahy a pomoc 
pri posilňovaní administratívnych kapacít 
členských štátov, pokiaľ ide o ich inštitúcie 
a hospodárske a sociálne sektory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, rastu 
a zamestnanosti. Na tieto účely by mal 
poskytovať finančné stimuly na riešenie 

(13) Všeobecným cieľom programu je 
posilnenie súdržnosti, 
konkurencieschopnosti, produktivity, 
udržateľného rastu, sociálneho začlenenia 
a zamestnanosti. Na tieto účely by mal 
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problémov štrukturálnej povahy a pomoc 
pri posilňovaní administratívnych kapacít 
členských štátov, pokiaľ ide o ich inštitúcie 
a hospodárske a sociálne sektory.

poskytovať finančné stimuly na riešenie 
problémov štrukturálnej povahy a pomoc 
pri posilňovaní administratívnych a 
inštitucionálnych kapacít členských štátov, 
pokiaľ ide o ich inštitúcie a hospodárske as 
sociálne sektory.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 23
César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom zaistiť, aby sa reformy 
podporované v rámci programu vzťahovali 
na všetky kľúčové oblasti hospodárstva 
a spoločnosti, finančnú a technickú 
podporu v rámci nástroja by mala Komisia 
na žiadosť členského štátu poskytovať 
v rámci širokého spektra oblastí politiky, 
medzi ktoré patria oblasti súvisiace 
s riadením verejných financií a správou 
verejných statkov, inštitucionálnou 
a správnou reformou, podnikateľským 
prostredím, finančným sektorom, trhmi 
tovarov, služieb a práce, vzdelávaním 
a odbornou prípravou, udržateľným 
rozvojom, verejným zdravím a sociálnym 
zabezpečením.

(15) S cieľom zaistiť, aby sa reformy 
podporované v rámci programu vzťahovali 
na všetky kľúčové oblasti hospodárstva 
a spoločnosti, finančnú a technickú 
podporu v rámci nástroja by mala Komisia 
na žiadosť členského štátu poskytovať 
v rámci širokého spektra oblastí politiky, 
medzi ktoré patria oblasti súvisiace 
s riadením verejných financií a správou 
verejných statkov, inštitucionálnou 
a správnou reformou, podnikateľským 
prostredím, finančným sektorom, trhmi 
tovarov, služieb a práce, vzdelávaním 
a odbornou prípravou, vedou a výskumom, 
udržateľným rozvojom, verejným zdravím 
a riadením systémov zdravotnej 
starostlivosti a sociálnym zabezpečením.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 24
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje program 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy ako 
ústredného prvku politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy. Príslušné akcie sa určia v priebehu 
prípravy a implementácie programu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania.

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN a v záujme plnenia 
celoúnijného cieľa klimatickej neutrality 
prispeje program k začleňovaniu akcií 
v oblasti klímy ako ústredného prvku 
politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 
najmenej 50 % rozpočtových výdavkov 
EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy, ako 
aj k zohľadňovaniu biodiverzity 
prostredníctvom ďalších aspoň 10 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
ochrany a zachovania biodiverzity 
a k postupnému rušeniu dotácií, ktoré 
poškodzujú životné prostredie. Projekty a 
opatrenia, ktoré nie sú v súlade s cieľom 
obmedziť globálne otepľovanie pod 
1,5 °C alebo s cieľom zastaviť a zvrátiť 
stratu biodiverzity, by nemali byť 
oprávnené na podporu v rámci programu. 
Príslušné akcie sa určia v priebehu 
prípravy a implementácie programu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Silvia Sardone

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje program 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy ako 
ústredného prvku politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy. Príslušné akcie sa určia v priebehu 

(18) Vzhľadom na pandémiu COVID-
19, ktorej vážne sociálno-ekonomické 
dôsledky sa prejavia v stredno- a 
dlhodobom horizonte, prispeje program 
k začleňovaniu akcií členských štátov 
zameraných na obnovenie vlastnej 
sociálno-ekonomickej štruktúry a na 
zlepšenie odolnosti svojich systémov 
verejného zdravotníctva. Príslušné akcie sa 
určia v priebehu prípravy a implementácie 
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prípravy a implementácie programu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania.

programu a prehodnotia sa v rámci 
príslušných procesov hodnotenia 
a preskúmania.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 26
César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja stanovené v rámci 
OSN prispeje program k začleňovaniu 
akcií v oblasti klímy ako ústredného prvku 
politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 
25 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy. Príslušné 
akcie sa určia v priebehu prípravy 
a implementácie programu a prehodnotia 
sa v rámci príslušných procesov 
hodnotenia a preskúmania.

(18) Vzhľadom na význam boja proti 
zmene klímy v súlade so záväzkami Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
udržateľného rozvoja stanovené v rámci 
OSN prispeje program k začleňovaniu 
akcií v oblasti klímy ako ústredného prvku 
politík a k dosiahnutiu celkového cieľa 
30 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov v oblasti klímy. Príslušné 
akcie sa určia v priebehu prípravy 
a implementácie programu a prehodnotia 
sa v rámci príslušných procesov 
hodnotenia a preskúmania.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 27
Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Pokiaľ ide o nástroj na realizáciu 
reforiem, treba vymedziť druhy reforiem, 
ktoré by mali byť oprávnené na finančnú 
podporu. Aby sa zaistil ich príspevok 
k cieľom programu, oprávnenými 
reformami by mali byť reformy zamerané 
na riešenie problémov identifikovaných 

(19) Pokiaľ ide o nástroj na realizáciu 
reforiem, treba vymedziť druhy reforiem, 
ktoré by mali byť oprávnené na finančnú 
podporu. Aby sa zaistil prechod na 
obehové hospodárstvo s nulovými čistými 
emisiami skleníkových plynov najneskôr 
do roku 2050 a k ostatným cieľom 
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v kontexte európskeho semestra pre 
koordináciu hospodárskych politík vrátane 
tých, ktoré boli navrhnuté na plnenie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

programu, oprávnenými reformami by mali 
byť reformy zamerané na riešenie 
problémov identifikovaných v kontexte 
európskeho semestra pre koordináciu 
hospodárskych politík vrátane tých, ktoré 
boli navrhnuté na plnenie odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Pokiaľ ide o nástroj na realizáciu 
reforiem, treba vymedziť druhy reforiem, 
ktoré by mali byť oprávnené na finančnú 
podporu. Aby sa zaistil ich príspevok 
k cieľom programu, oprávnenými 
reformami by mali byť reformy zamerané 
na riešenie problémov identifikovaných 
v kontexte európskeho semestra pre 
koordináciu hospodárskych politík vrátane 
tých, ktoré boli navrhnuté na plnenie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

(19) Pokiaľ ide o nástroj na realizáciu 
reforiem, treba vymedziť druhy reforiem, 
ktoré by mali byť oprávnené na finančnú 
podporu. Aby sa zaistil ich príspevok 
k cieľom programu a aby sa plne 
prispievalo k plneniu celoúnijného cieľa 
klimatickej neutrality, oprávnenými 
reformami by mali byť reformy zamerané 
na riešenie problémov identifikovaných 
v kontexte vykonávania európskej zelenej 
dohody a európskeho semestra pre 
koordináciu hospodárskych politík vrátane 
tých, ktoré boli navrhnuté na plnenie 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zaistiť zodpovednosť 
a zameranie na príslušné reformy by 
členské štáty mali identifikovať reformné 
záväzky v nadväznosti na problémy, na 

(23) S cieľom zaistiť zodpovednosť 
a zameranie na príslušné reformy by 
členské štáty mali identifikovať reformné 
záväzky v nadväznosti na problémy, na 
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ktoré sa poukázalo v kontexte európskeho 
semestra, (vrátane problémov 
identifikovaných v odporúčania pre 
jednotlivé krajiny) a navrhnúť podrobný 
súbor opatrení na ich vykonanie, ktorého 
súčasťou by mali byť náležité čiastkové 
ciele a zámery, ako aj harmonogram 
implementácie počas obdobia maximálne 
troch rokov. Komisia a členské štáty by 
mali v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať a vynaložiť na tento účel 
primerané úsilie.

ktoré sa poukázalo v kontexte európskeho 
semestra, (vrátane problémov 
identifikovaných v odporúčania pre 
jednotlivé krajiny) a navrhnúť podrobný 
súbor opatrení na ich vykonanie, ktorého 
súčasťou by mali byť náležité čiastkové 
ciele a zámery, ako aj harmonogram 
implementácie počas obdobia maximálne 
troch rokov, okrem prípadov, keď sa z 
dôvodov vyššej moci môže počítanie tejto 
lehoty prerušiť. Komisia a členské štáty by 
mali v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať a vynaložiť na tento účel 
primerané úsilie.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 30
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) S cieľom zaistiť zodpovednosť 
a zameranie na príslušné reformy by 
členské štáty mali identifikovať reformné 
záväzky v nadväznosti na problémy, na 
ktoré sa poukázalo v kontexte európskeho 
semestra, (vrátane problémov 
identifikovaných v odporúčania pre 
jednotlivé krajiny) a navrhnúť podrobný 
súbor opatrení na ich vykonanie, ktorého 
súčasťou by mali byť náležité čiastkové 
ciele a zámery, ako aj harmonogram 
implementácie počas obdobia maximálne 
troch rokov. Komisia a členské štáty by 
mali v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať a vynaložiť na tento účel 
primerané úsilie.

(23) S cieľom zaistiť zodpovednosť 
a zameranie na príslušné reformy by 
členské štáty mali identifikovať reformné 
záväzky v nadväznosti na problémy, na 
ktoré sa poukázalo v kontexte vykonávania 
európskej zelenej dohody a európskeho 
semestra, (vrátane problémov 
identifikovaných v odporúčania pre 
jednotlivé krajiny) a navrhnúť podrobný 
súbor opatrení na ich vykonanie, ktorého 
súčasťou by mali byť náležité čiastkové 
ciele a zámery, ako aj harmonogram 
implementácie počas obdobia maximálne 
troch rokov. Komisia a členské štáty by 
mali v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať a vynaložiť na tento účel 
primerané úsilie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Komisia by mala posúdiť povahu 
a význam reformných záväzkov 
navrhnutých členskými štátmi a mala by 
stanoviť sumu, ktorá sa má prideliť, na 
základe transparentných kritérií. Na tento 
účel by mala zohľadniť podstatné prvky 
predložené členskými štátmi a posúdiť, či 
sa očakáva, že reformné záväzky navrhnuté 
členskými štátmi budú účinne riešiť 
problémy identifikované v kontexte 
európskeho semestra, či predstavujú 
komplexný balík reforiem, či sa očakáva, 
že posilnia výkonnosť a odolnosť 
národného hospodárstva a či sa očakáva, že 
ich implementácia bude mať trvalý účinok 
v danom členskom štáte, prípadne 
v podobe posilnenia inštitucionálnych 
a administratívnych kapacít dotknutého 
členského štátu. Okrem toho by Komisia 
mala posúdiť, či sa očakáva, že interné 
mechanizmy, ktoré navrhli členské štáty, 
vrátane navrhovaných čiastkových cieľov 
a zámerov a súvisiacich ukazovateľov 
zabezpečia účinné splnenie reformných 
záväzkov počas obdobia maximálne troch 
rokov.

(24) Komisia by mala posúdiť povahu 
a význam reformných záväzkov 
navrhnutých členskými štátmi a mala by 
stanoviť sumu, ktorá sa má prideliť, na 
základe transparentných kritérií. Na tento 
účel by mala zohľadniť podstatné prvky 
predložené členskými štátmi a posúdiť, či 
sa očakáva, že reformné záväzky navrhnuté 
členskými štátmi budú účinne riešiť 
problémy identifikované v kontexte 
vykonávania európskej zelenej dohody a 
európskeho semestra, či predstavujú 
komplexný balík reforiem, či sa očakáva, 
že posilnia výkonnosť a odolnosť 
národného hospodárstva, či sú v súlade s 
cieľom obmedziť globálne otepľovanie 
pod 1,5 °C a zastaviť a zvrátiť stratu 
biodiverzity a či sa očakáva, že ich 
implementácia bude mať trvalý účinok 
v danom členskom štáte, prípadne 
v podobe posilnenia inštitucionálnych 
a administratívnych kapacít dotknutého 
členského štátu. Okrem toho by Komisia 
mala posúdiť, či sa očakáva, že interné 
mechanizmy, ktoré navrhli členské štáty, 
vrátane navrhovaných čiastkových cieľov 
a zámerov a súvisiacich ukazovateľov 
zabezpečia účinné splnenie reformných 
záväzkov počas obdobia maximálne troch 
rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
César Luena

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24



PE648.644v02-00 16/31 AM\1202321SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Komisia by mala posúdiť povahu 
a význam reformných záväzkov 
navrhnutých členskými štátmi a mala by 
stanoviť sumu, ktorá sa má prideliť, na 
základe transparentných kritérií. Na tento 
účel by mala zohľadniť podstatné prvky 
predložené členskými štátmi a posúdiť, či 
sa očakáva, že reformné záväzky navrhnuté 
členskými štátmi budú účinne riešiť 
problémy identifikované v kontexte 
európskeho semestra, či predstavujú 
komplexný balík reforiem, či sa očakáva, 
že posilnia výkonnosť a odolnosť 
národného hospodárstva a či sa očakáva, že 
ich implementácia bude mať trvalý účinok 
v danom členskom štáte, prípadne 
v podobe posilnenia inštitucionálnych 
a administratívnych kapacít dotknutého 
členského štátu. Okrem toho by Komisia 
mala posúdiť, či sa očakáva, že interné 
mechanizmy, ktoré navrhli členské štáty, 
vrátane navrhovaných čiastkových cieľov 
a zámerov a súvisiacich ukazovateľov 
zabezpečia účinné splnenie reformných 
záväzkov počas obdobia maximálne troch 
rokov.

(24) Komisia by mala posúdiť povahu 
a význam reformných záväzkov 
navrhnutých členskými štátmi a mala by 
stanoviť sumu, ktorá sa má prideliť, na 
základe transparentných kritérií. Na tento 
účel by mala zohľadniť podstatné prvky 
predložené členskými štátmi a posúdiť, či 
sa očakáva, že reformné záväzky navrhnuté 
členskými štátmi budú účinne riešiť 
problémy identifikované v kontexte 
európskeho semestra, či predstavujú 
komplexný balík reforiem, či sa očakáva, 
že posilnia výkonnosť a odolnosť 
národného hospodárstva a či sa očakáva, že 
ich implementácia bude mať trvalý účinok 
v danom členskom štáte, prípadne 
v podobe posilnenia inštitucionálnych 
a administratívnych kapacít dotknutého 
členského štátu. Okrem toho by Komisia 
mala posúdiť, či sa očakáva, že interné 
mechanizmy, ktoré navrhli členské štáty, 
vrátane navrhovaných čiastkových cieľov 
a zámerov a súvisiacich ukazovateľov 
zabezpečia účinné splnenie reformných 
záväzkov počas obdobia maximálne troch 
rokov, okrem prípadov, keď sa z dôvodov 
vyššej moci môže počítanie tejto lehoty 
prerušiť.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 33
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho zdrojov a jeho pridanú 
hodnotu. Okrem toho by sa nezávislé 
hodnotenie ex post malo sústrediť na 

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho zdrojov a jeho pridanú 
hodnotu. Okrem toho by sa nezávislé 
hodnotenie ex post malo sústrediť na 
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dlhodobý vplyv programu. dlhodobý vplyv programu a jeho príspevok 
k cieľom európskej zelenej dohody, najmä 
celoúnijnému cieľu klimatickej neutrality.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho zdrojov a jeho pridanú 
hodnotu. Okrem toho by sa nezávislé 
hodnotenie ex post malo sústrediť na 
dlhodobý vplyv programu.

(44) V polovici trvania by sa malo 
vykonať nezávislé hodnotenie zamerané na 
dosahovanie cieľov programu, efektívnosť 
využívania jeho zdrojov a jeho pridanú 
hodnotu. Okrem toho by sa nezávislé 
hodnotenie ex post malo sústrediť na 
dlhodobý vplyv programu a jeho súlad s 
cieľmi Únie v oblasti klímy a s cieľmi 
udržateľného rozvoja .

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 
na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, rastu a zamestnanosti a

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 
na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, udržateľnému rastu, 
sociálnemu začleňovaniu, zárobkovej 
činnosti, pri ktorej sa rešpektujú všetky 
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existujúce pracovné práva Únie, a 
prechodu na nulové čisté emisie 
skleníkových plynov najneskôr do roku 
2050 a na obehové hospodárstvo a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 
na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, rastu a zamestnanosti a

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 
na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu 
spravodlivého prechodu na netoxické, 
obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, 
najmä prostredníctvom odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a to aj posilnením 
odolnosti a znížením zraniteľnosti voči 
zmene klímy, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, udržateľnému rastu, 
sociálnemu začleňovaniu a zamestnanosti, 
pri ktorej sa rešpektujú všetky existujúce 
pracovné práva Únie, a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených 
s vnútroštátnymi reformami zameranými 
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na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, rastu a zamestnanosti a

na zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr 
v členských štátoch, a tým prispievať 
k súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
udržateľnosti, produktivite, rastu, 
sociálnemu začleňovaniu a zamestnanosti, 
ako aj prechodu ku klimatickej neutralite 
a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených s 
vnútroštátnymi reformami zameranými na 
zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr v 
členských štátoch, a tým prispievať k 
súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, rastu a zamestnanosti a

a) prispieť k riešeniu problémov 
štrukturálnej povahy spojených s 
vnútroštátnymi reformami zameranými na 
zvýšenie výkonnosti národných 
hospodárstiev, ako aj na podporu odolných 
hospodárskych a sociálnych štruktúr v 
členských štátoch, a tým prispievať k 
súdržnosti, konkurencieschopnosti, 
produktivite, udržateľnému rastu, 
sociálnemu začleňovaniu a zamestnanosti 
a

Or. es

Pozmeňujúci návrh 39
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) prispieť k posilňovaniu 
administratívnych kapacít členských štátov 
vo vzťahu k problémom, ktorým čelia 

b) prispieť k posilňovaniu 
administratívnych a inštitucionálnych 
kapacít členských štátov vo vzťahu k 
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inštitúcie, správa vecí verejných, verejná 
správa a hospodársky a sociálny sektor.

problémom, ktorým čelia inštitúcie, správa 
vecí verejných, verejná správa a 
hospodársky a sociálny sektor.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 40
Pascal Canfin

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľského prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, trhov výrobkov a služieb, 
investícií, verejnej účasti v podnikoch, 
privatizačných procesov, obchodu a 
priamych zahraničných investícií, 
hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania, udržateľného rozvoja odvetví 
a podpory výskumu a inovácie a 
digitalizácie;

c) podnikateľského prostredia vrátane 
malých a stredných podnikov, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, trhov výrobkov a služieb, 
investícií, prechodu na klimatickú 
neutralitu, verejnej účasti v podnikoch, 
privatizačných procesov, obchodu a 
priamych zahraničných investícií, 
hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania, udržateľného rozvoja odvetví 
a podpory výskumu a inovácie a 
digitalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľského prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, trhov výrobkov a služieb, 
investícií, verejnej účasti v podnikoch, 
privatizačných procesov, obchodu a 
priamych zahraničných investícií, 
hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania, udržateľného rozvoja odvetví 

c) podnikateľského prostredia vrátane 
malých a stredných podnikov, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, trhov výrobkov a služieb, 
investícií, verejnej účasti v podnikoch, 
privatizačných procesov, obchodu a 
priamych zahraničných investícií, 
hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania, prechodu na hospodárstvo s 
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a podpory výskumu a inovácie a 
digitalizácie;

nulovými čistými emisiami, udržateľného 
rozvoja odvetví a podpory výskumu a 
inovácie a digitalizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podnikateľského prostredie vrátane 
malých a stredných podnikov, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, trhov výrobkov a služieb, 
investícií, verejnej účasti v podnikoch, 
privatizačných procesov, obchodu a 
priamych zahraničných investícií, 
hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania, udržateľného rozvoja odvetví 
a podpory výskumu a inovácie a 
digitalizácie;

c) podnikateľského prostredia vrátane 
malých a stredných podnikov, 
reindustrializácie, rozvoja súkromného 
sektora, trhov výrobkov a služieb, 
investícií, verejnej účasti v podnikoch, 
privatizačných procesov a procesov 
(opätovného) znárodnenia, obchodu a 
priamych zahraničných investícií, 
hospodárskej súťaže a verejného 
obstarávania, udržateľného rozvoja odvetví 
a podpory výskumu a inovácie a 
digitalizácie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 43
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) vzdelávania a odbornej prípravy, 
politík trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest, digitálnych zručností, boja proti 
chudobe, podpory sociálneho začlenenia, 
systémov sociálneho zabezpečenia a 
sociálnej pomoci, verejného zdravia a 
systémov zdravotnej starostlivosti, ako aj 

d) vzdelávania a odbornej prípravy, 
politík trhu práce vrátane sociálneho 
dialógu v záujme vytvárania pracovných 
miest, digitálnych zručností, boja proti 
chudobe, zaručenia sociálneho začlenenia, 
systémov sociálneho zabezpečenia a 
sociálnej pomoci, riadenia a zlepšovania 
systémov verejného zdravia a systémov 
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súdržnosti, azylu, migrácie a politík v 
oblasti hraníc;

zdravotnej starostlivosti, ako aj súdržnosti, 
azylu, migrácie a politík v oblasti hraníc;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 44
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, dosiahnutia 
energetickej diverzifikácie a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík v 
oblasti poľnohospodárstva, rybárstva a 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, udržateľnej a 
ekologickej mobility, podpory energetickej 
efektívnosti a efektívneho využívania 
zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie, 
dosiahnutia energetickej diverzifikácie, 
riešenia energetickej chudoby a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík v 
oblasti poľnohospodárstva, rybárstva, 
potravinovej bezpečnosti a udržateľného 
rozvoja vidieckych oblastí a

Or. es

Pozmeňujúci návrh 45
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, dosiahnutia 
energetickej diverzifikácie a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík v 
oblasti poľnohospodárstva, rybárstva a 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, mobility s 
nulovými emisiami, podpory energetickej 
efektívnosti a efektívneho využívania 
zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie, 
ako aj politík zameraných na 
transformáciu odvetví poľnohospodárstva 
a rybárstva v súlade s cieľmi európskej 
zelenej dohody a udržateľného rozvoja 
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vidieckych oblastí a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Silvia Sardone

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, dosiahnutia 
energetickej diverzifikácie a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík v 
oblasti poľnohospodárstva, rybárstva a 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a

e) politík zameraných na posilnenie 
miestnej verejnej dopravy, v oblasti 
podpory energetickej efektívnosti a 
efektívneho využívania zdrojov, 
dosiahnutia energetickej diverzifikácie a 
zaistenia energetickej bezpečnosti, ako aj 
politík v oblasti poľnohospodárstva, 
rybárstva a udržateľného rozvoja 
vidieckych oblastí a

Or. it

Pozmeňujúci návrh 47
Miriam Dalli

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, dosiahnutia 
energetickej diverzifikácie a zaistenia 
energetickej bezpečnosti, ako aj politík v 
oblasti poľnohospodárstva, rybárstva a 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a

e) politík zameraných na vykonávanie 
opatrení v oblasti klímy, mobility, podpory 
energetickej efektívnosti a efektívneho 
využívania zdrojov, obnoviteľných zdrojov 
energie, dosiahnutia energetickej 
transformácie a zaistenia energetickej 
bezpečnosti, ako aj politík v oblasti 
poľnohospodárstva, rybárstva a 
udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 48
Maria Spyraki

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno f – bod i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) núdzových politík a opatrení na 
riešenie akútnych kríz v oblasti verejného 
zdravia, ktoré náhlym a dramatickým 
spôsobom postihujú členské štáty a majú 
veľký potenciálny vplyv na ich spoločnosti 
a hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Projekty a opatrenia, ktoré nie sú v súlade 
s cieľom obmedziť globálne otepľovanie 
pod 1,5 °C alebo s cieľom zastaviť a 
zvrátiť stratu biodiverzity, nie sú 
oprávnené na podporu podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s cieľmi stanovenými v článku 4 
písm. a) a článku 5 ods. 2 písm. a) 
štrukturálnymi reformami oprávnenými na 

V súlade s cieľmi stanovenými v článku 4 
písm. a) a článku 5 ods. 2 písm. a) 
štrukturálnymi reformami oprávnenými na 
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financovanie v rámci programu sú 
štrukturálne reformy zamerané na riešenie 
problémov identifikovaných v kontexte 
európskeho semestra pre koordináciu 
hospodárskych politík.

financovanie v rámci programu sú 
štrukturálne reformy zamerané na riešenie 
problémov identifikovaných v kontexte 
vykonávania európskej zelenej dohody a 
európskeho semestra pre koordináciu 
hospodárskych politík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát, ktorý má záujem 
o podporu z nástroja na realizáciu reforiem, 
predloží návrh reformných záväzkov 
Komisii. V uvedenom návrhu sa stanoví 
podrobný súbor opatrení na implementáciu 
štrukturálnych reforiem v nadväznosti na 
problémy identifikované v procese 
európskeho semestra a zahrnú sa doň 
čiastkové ciele, zámery a harmonogram 
implementácie reforiem počas obdobia 
maximálne troch rokov.

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o podporu z nástroja na realizáciu reforiem, 
predloží návrh reformných záväzkov 
Komisii. V uvedenom návrhu sa stanoví 
podrobný súbor opatrení na implementáciu 
štrukturálnych reforiem v nadväznosti na 
problémy identifikované v procese 
európskeho semestra a zahrnú sa doň 
čiastkové ciele, zámery a harmonogram 
implementácie reforiem počas obdobia 
maximálne troch rokov, pričom táto lehota 
sa z dôvodov vyššej moci môže prerušiť.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát, ktorý má záujem 
o podporu z nástroja na realizáciu reforiem, 
predloží návrh reformných záväzkov 
Komisii. V uvedenom návrhu sa stanoví 
podrobný súbor opatrení na implementáciu 

1. Členský štát, ktorý má záujem 
o podporu z nástroja na realizáciu reforiem, 
predloží návrh reformných záväzkov 
Komisii. V uvedenom návrhu sa stanoví 
podrobný súbor opatrení na implementáciu 
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štrukturálnych reforiem v nadväznosti na 
problémy identifikované v procese 
európskeho semestra a zahrnú sa doň 
čiastkové ciele, zámery a harmonogram 
implementácie reforiem počas obdobia 
maximálne troch rokov.

štrukturálnych reforiem v nadväznosti na 
problémy identifikované v procese 
vykonávania európskej zelenej dohody a 
európskeho semestra a zahrnú sa doň 
čiastkové ciele, zámery a harmonogram 
implementácie reforiem počas obdobia 
maximálne troch rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) povaha a význam navrhnutých 
štrukturálnych reforiem v kontexte 
problémov identifikovaných v rámci 
európskeho semestra;

a) povaha a význam navrhnutých 
štrukturálnych reforiem v kontexte 
problémov identifikovaných v rámci 
vykonávania európskej zelenej dohody 
aeurópskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7 – písmeno a – bod i – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) podľa očakávaní budú účinne riešiť 
problémy identifikované v kontexte 
európskeho semestra, konkrétne:

i) podľa očakávaní budú účinne riešiť 
problémy identifikované v kontexte 
vykonávania európskej zelenej dohody a 
európskeho semestra, konkrétne:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55



AM\1202321SK.docx 27/31 PE648.644v02-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7 – písmeno a – bod 1 – zarážka 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– prípadne v odporúčaniach 
vydaných podľa článku 6 ods. 2 
nariadenia.../... [právny predpis v oblasti 
klímy];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7 – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) podľa očakávaní posilnia 
výkonnosť a odolnosť hospodárstva 
dotknutého členského štátu;

iii) podľa očakávaní posilnia 
výkonnosť a odolnosť hospodárstva 
dotknutého členského štátu, a to aj 
posilnením jeho odolnosti a znížením jeho 
zraniteľnosti voči zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7 – písmeno b – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

či vnútorné mechanizmy, ktoré navrhli 
členské štáty, podľa očakávaní zabezpečia 
účinné splnenie reformných záväzkov 
počas obdobia maximálne troch rokov 
vrátane navrhovaných čiastkových cieľov 
a zámerov a súvisiacich ukazovateľov.

či vnútorné mechanizmy, ktoré navrhli 
členské štáty, podľa očakávaní zabezpečia 
účinné splnenie reformných záväzkov 
počas obdobia maximálne troch rokov, 
okrem prípadov vyššej moci, vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov 
a zámerov a súvisiacich ukazovateľov.
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V rozhodnutí sa stanoví obdobie na 
splnenie reformných záväzkov, ktorého 
dĺžka nepresiahne tri roky odo dňa prijatia 
rozhodnutia. Stanovia sa v ňom tiež: 
podrobné mechanizmy a harmonogram 
plnenia reformných záväzkov a podávania 
správ o ich plnení dotknutým členským 
štátom v rámci procesu európskeho 
semestra; relevantné ukazovatele týkajúce 
sa plnenia čiastkových cieľov a zámerov a 
spôsob, akým sa Komisii poskytne prístup 
k relevantným podkladovým údajom.

V rozhodnutí sa stanoví obdobie na 
splnenie reformných záväzkov, ktorého 
dĺžka nepresiahne tri roky odo dňa prijatia 
rozhodnutia. Táto lehota sa môže prerušiť 
z dôvodov vyššej moci, ktoré postihujú 
dotknutý členský štát počas 
odhadovaného času obnovy . V 
rozhodnutí sa tiež stanovia: podrobné 
mechanizmy a harmonogram plnenia 
reformných záväzkov a podávania správ 
o ich plnení dotknutým členským štátom 
v rámci procesu európskeho semestra; 
relevantné ukazovatele týkajúce sa plnenia 
čiastkových cieľov a zámerov a spôsob, 
akým sa Komisii poskytne prístup k 
relevantným podkladovým údajom.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít a súvisiace podporné akcie na 
všetkých úrovniach verejnej správy, ktoré 
tiež podľa potreby prispievajú k 
posilňovaniu občianskej spoločnosti, 
najmä:

c) budovanie inštitucionálnych, 
administratívnych alebo odvetvových 
kapacít, sociálny dialóg a súvisiace 
podporné akcie na všetkých úrovniach 
verejnej správy, ktoré tiež podľa potreby 
prispievajú k posilňovaniu občianskej 
spoločnosti, najmä:
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblastiach, ako sú azyl, migrácia 
a kontroly hraníc;

e) organizácia miestnej operačnej 
podpory v oblastiach, ako sú azyl, migrácia 
a kontroly hraníc, a reakcia na núdzové 
situácie ohrozenia zdravia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä s cieľom dosiahnuť 
udržateľný hospodársky rast a vytváranie 
pracovných miest;

a) implementáciou reforiem, ktoré 
členské štáty vykonávajú na vlastný 
podnet, najmä s cieľom dosiahnuť 
udržateľný hospodársky rast, vytváranie 
pracovných miest a prechod na 
hospodárstvo s nulovými čistými 
emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 6 – pododsek 1

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

S cieľom zabezpečiť včasnú dostupnosť 
zdrojov sa obmedzená časť pracovného 
programu vyhradí pre osobitné opatrenia 
v prípade nepredvídaných a riadne 
opodstatnených naliehavých dôvodov, 
ktoré si vyžadujú okamžitú reakciu, a to aj 
v prípade vážneho narušenia hospodárstva, 
dočasného ochromenia hospodárstva z 
naliehavých dôvodov, ako sú pandémie, 
nukleárne katastrofy alebo biochemické 
útoky, alebo významných okolností, ktoré 
závažne ovplyvňujú hospodárske alebo 
sociálne podmienky v členskom štáte, 
ktoré sú mimo jeho kontroly.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Štrukturálnymi reformami oprávnenými na 
financovanie v rámci nástroja 
konvergencie sú reformy, ktoré pomáhajú 
oprávneným členským štátom pri ich 
príprave na členstvo v eurozóne. Uvedené 
reformy musia byť zamerané na riešenie 
problémov identifikovaných v kontexte 
európskeho semestra pre koordináciu 
hospodárskych politík.

Štrukturálnymi reformami oprávnenými na 
financovanie v rámci nástroja 
konvergencie sú reformy, ktoré pomáhajú 
oprávneným členským štátom pri ich 
príprave na členstvo v eurozóne. Uvedené 
reformy musia byť zamerané na riešenie 
problémov identifikovaných v kontexte 
vykonávania európskej zelenej dohody a 
európskeho semestra pre koordináciu 
hospodárskych politík.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správa o hodnotení ex-post 
pozostáva z celkového posúdenia 
programu a obsahuje informácie o jeho 
vplyve z dlhodobého hľadiska.

Správa o hodnotení ex post 
pozostáva z celkového posúdenia 
programu a obsahuje informácie o jeho 
vplyve z dlhodobého hľadiska a jeho 
príspevku k cieľom európskej zelenej 
dohody, najmä celoúnijnému cieľu 
klimatickej neutrality.

Or. en


