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Pozmeňujúci návrh 1
Michal Wiezik, Lídia Pereira

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 o 
fungovaní Európskej únie: udržiavanie, 
ochrana a zlepšovanie kvality životného 
prostredia, ochrana ľudského zdravia a 
rozvážne a racionálne využívanie 
prírodných zdrojov1a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
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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.

implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. Tieto 
stratégie by mali byť predložené každé tri 
roky ako príloha k národným programom 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Atmosféra sa zohrieva a podnebie 
sa mení každým rokom. Miliónu spomedzi 
ôsmich miliónov druhov na tejto planéte 
hrozí vyhynutie. Znečisťujú a ničia sa 
lesy a oceány. Odpoveďou na tieto výzvy 
je Európska zelená dohoda. Jej cieľom je 
ochraňovať, šetriť a zveľaďovať 
prírodný kapitál EÚ a chrániť zdravie 
a blaho občanov pred environmentálnymi 
rizikami a vplyvmi1a. Jej účinné 
vykonávanie si bude vyžadovať verejné 
výdavky a súkromné investície v čoraz 
väčšej miere nasmerované na inteligentné 
riešenia pre klímu a životné prostredie, 
ako aj pre hospodárstvo Únie.
_________________
1a Oznámenie o zelenej dohode 
[COM(2019) 640 final].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Alexandr Vondra
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Sirpa Pietikäinen

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, 
zmiernenie klímy, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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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 investícií a 
reforiem, ktorých cieľom je zaistiť vysokú 
mieru odolnosti domácich ekonomík, 
umožniť obmedzenie flexibility, posilniť 
adaptačnú kapacitu a uvoľniť rastový 
potenciál bez zapojenia procyklických 
účinkov, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Roman Haider, Silvia Sardone, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Roman Haider

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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 
dlhodobého udržateľného rastového 
potenciálu. Investície do udržateľných, 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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, dosiahnutie cieľov 
Európskej zelenej dohody a posilnenie 
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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 rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na 
energetický systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Pandémia COVID-19 radikálne 
zmenila verejné a súkromné financie a 
skúsenosti z minulosti ukázali, že počas 
takýchto kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových odvetviach 
hospodárstva sú dôležité na podporu 
vytvárania pracovných miest a dosiahnutie 
udržateľného inkluzívneho rastu. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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, zlepšenie 
zdravotného stavu v spoločnostiach, 
zdravšie obyvateľstvo, ktoré je menej 
náchylné na zdravotné hrozby, a 
posilnenie Európskej únie v oblasti 
zdravia sú dôležité na dosiahnutie 
udržateľného rastu a na podporu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 

(7) Žiadny nástroj priamej finančnej 
podpory by nemal byť prepojený 
s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra.
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hospodárstva členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 ciele Európskej zelenej dohody 
a ktorého cieľom je trvalo ovplyvniť 
produktivitu, obehovosť, environmentálnu 
a uhlíkovú stopu a odolnosť hospodárstva 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 a s prioritami a 
cieľmi fondov a programov Únie 
a ktorého cieľom je trvalo ovplyvniť 
produktivitu a odolnosť hospodárstva 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Petros Kokkalis

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 

(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 



AM\1211966SK.docx 17/124 PE655.963v01-00

SK

a programov. a programov. Poskytovanie finančnej 
podpory členským štátom a implementácia 
reforiem by v rámci mechanizmu za 
žiadnych okolností nemali viesť k 
úsporným opatreniam, čím by sa 
neutralizoval účinok podpory a bránilo 
ich obnove.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Michal Wiezik

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 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, 
implementáciu Európskej zelenej dohody 
a prevenciu výdavkov škodlivých pre 
životné prostredie a klímu. Tento 
mechanizmus by mal byť komplexný, 
vylučovať určité typy investícií a mal by 
vychádzať zo skúseností, ktoré Komisia 
a členské štáty získali pri používaní iných 
nástrojov a programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
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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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Sirpa Pietikäinen

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 

(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, Európskej zelenej 
dohody a súvisiacich verejných investícií a 
plánov transformácie v členských štátoch. 
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komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 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 podnietenie 
verejných strategických investícií v 
členských štátoch a výraznejšiu 
implementáciu príslušných reforiem. 
Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
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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 je potrebné 
prispôsobiť 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 proticyklických reforiem 
a verejných investícií v členských štátoch. 
Tento mechanizmus by mal vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Sirpa Pietikäinen

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 
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. Tieto dodatočné zdroje by sa 
mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
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. Tieto dodatočné zdroje by 
sa mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Rušivý hospodársky a sociálny 
vplyv krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19 oslabuje kapacitu verejných 
a súkromných investícií, čím obmedzuje 
finančné zdroje nevyhnutné na prechod 
na klimaticky neutrálnu Úniu efektívne 
využívajúcu zdroje. V tejto súvislosti by 
mal Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti v rámci nástroja Next 
Generation EU prispieť k zníženiu tejto 
medzery, ako sa zdôrazňuje v správe 
technickej expertnej skupiny EÚ pre 
udržateľné financovanie (TEG) s názvom 
„5 zásad na vysokej úrovni pre obnovu a 
odolnosť“ z 15. júla 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

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 národné výdavky 
a nemal by byť v rozpore so strategickými 
a hospodárskymi záujmami Únie, a preto 
by nemal financovať investičné plány 
tretích krajín.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Roman Haider

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 

vypúšťa sa
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podporu cieľov v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a mal by vyčleniť 37 % svojich 
finančných prostriedkov na ciele v oblasti 
klímy so zreteľom na dosiahnutie 
celkového cieľa 30 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy, v súlade s pracovným dokumentom 
Komisie č. 84 o začleňovaní klimatického 
hľadiska, a cieľa dosiahnutia 10 % 
výdavkov na biodiverzitu. Vo všeobecnosti 
by všetky výdavky Únie mali byť v súlade 
s cieľmi Parížskej dohody a Európskej 
zelenej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

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

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a mal by vyčleniť 37 % svojich 
finančných prostriedkov na ciele v oblasti 
klímy so zreteľom na dosiahnutie 
celkového cieľa 30 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy, v súlade s pracovným dokumentom 
Komisie č. 84 o začleňovaní klimatického 
hľadiska. Vo všeobecnosti by všetky 
výdavky Únie mali byť v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy a ročného cieľa 
30 %, a to čo najskôr, no najneskôr do 
roku 2027. Očakáva sa, že opatrenia v 
rámci mechanizmu prispejú aspoň 40 % 
celkového finančného krytia Mechanizmu 
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na podporu obnovy a odolnosti na ciele v 
oblasti klímy a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli záväzky Únie 
vykonávať Parížsku dohodu a plniť ciele 
trvalo udržateľného rozvoja stanovené 
v rámci OSN prispeje mechanizmus 
zriadený týmto nariadením k začleňovaniu 
akcií v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy. Vyjadruje však opatrnosť, že 
začlenenie takýchto prepojení s cieľmi v 
oblasti klímy môže byť často príliš 
ambiciózne, neuskutočniteľné a môže 
brániť schopnosti členských štátov 
podporovať zamestnanosť a posilnenú 
vnútroštátnu priemyselnú základňu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

stanovené v rámci OSN, mechanizmus 
zriadený týmto nariadením musí vždy a v 
každom prípade pokryť všetky 
hospodárske a sociálne potreby v dôsledku 
pandémie COVID-19 a v maximálnej 
možnej miere prispieť k začleňovaniu 
akcií v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 38
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
minimálne 50 % svojich zdrojov 
k začleňovaniu akcií v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti do politík 
a k dosiahnutiu celkového cieľa minimálne 
50 % rozpočtových výdavkov EÚ na 
podporu cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia. 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 
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198, 22.6.2020, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu a výsledok záväzkov 
Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele trvalo udržateľného rozvoja 
stanovené v rámci OSN prispeje 
mechanizmus zriadený týmto nariadením 
40 % svojich zdrojov k začleňovaniu akcií 
v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 40 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy a iných environmentálnych cieľov v 
súlade s taxonómiou EÚ zavedenou 
nariadením (EÚ) 2020/852 a zásadou 
„výrazne nenarušiť“, na ktorú sa 
odkazuje v tomto nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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 

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

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 30 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. V rámci 
mechanizmu by sa mali financovať len tie 
projekty, ktoré rešpektujú zásadu 
„výrazne nenarušiť“, uvedenú v 
nariadení (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Majúc na zreteli Európsku zelenú 
dohodu ako európsku stratégiu 
udržateľného rastu zameranú na 
dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 
2050 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 
minimálne 30 % rozpočtových výdavkov 
EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) S cieľom zabezpečiť, aby investície 
podporované v rámci tohto mechanizmu 
boli v súlade s cieľmi Európskej zelenej 
dohody a krátkodobými a dlhodobými 
cieľmi Únie v oblasti klímy, energetiky a 
životného prostredia, mali by spĺňať 
kritériá stanovené v taxonómii EÚ 
zavedenej nariadením (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 podporu hospodárskej obnovy 
sa príslušné akcie určia v priebehu prípravy 
a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(13) Na to, aby bolo možné prijímať 
opatrenia, ktoré spájajú mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 
záležitostí, s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania by sa mala Rade 
udeliť právomoc pozastaviť na návrh 
Komisie prostredníctvom vykonávacích 
aktov lehotu na prijímanie rozhodnutí 
o návrhoch plánov podpory obnovy 
a odolnosti a pozastaviť platby a vymôcť 
už zaplatené 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 
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vykonávacích aktov na návrh Komisie. takéto pozastavenia prostredníctvom 
vykonávacích aktov na návrh Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) S cieľom zabezpečiť udržateľnú a 
odolnú obnovu v celej Únii a uľahčiť 
vykonávanie hospodárskej podpory v 
súlade s cieľom Európskej zelenej dohody 
by tento nástroj mal prispieť k celkovému 
cieľu VFR týkajúcemu sa uplatňovania 
hľadiska klímy vo výške 40 %; ciele fondu 
týkajúce sa uplatňovania hľadiska klímy 
by sa mali stanoviť v príslušných 
právnych predpisoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Inese 
Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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 

(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 
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2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný rast.

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, čo prispeje k obnoveniu rastového 
potenciálu hospodárstiev Únie v období po 
pandémii COVID-19, a k podpore 
udržateľného rastu a digitálneho 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. 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 čo 
najskôr a najneskôr do roku 2050, čím sa 
obnoví udržateľný rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
miest a napomôže udržateľný a rodovo 
vyvážený rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a 
environmentálnej transformácie v súlade 
s taxonómiou EÚ zavedenou nariadením 
(EÚ) 2020/852, pričom žiadne 
financovanie by nemalo ísť na činnosti, 
ktoré významne poškodzujú životné 
prostredie. 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 a obehovej Európy 
do roku 2030 alebo najneskôr do roku 
2050, čím sa obnoví zelený rastový 
potenciál hospodárstiev Únie v období po 
pandémii COVID-19, podporí tvorba 
pracovných miest a napomôže udržateľný 
rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Alexandr Vondra

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 

(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 
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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.

a hospodárskych dôsledkov krízy 
a digitálnej transformácie potrebnej na 
dosiahnutie nulovej bilancie emisií do 
roku 2050, čím sa obnoví rastový potenciál 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, umožní podnikateľom, MSP, 
SZČO a väčším podnikom prebudovať a 
obnoviť predajné trhy, znovu najať 
zamestnancov a investovať do budúceho 
rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Roman Haider

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by 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 prechodu na udržateľné a 
klimaticky neutrálne európske 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050 a 
jeho digitálnu transformáciu, čím sa 
obnoví rastový potenciál hospodárstiev 
Únie v období po pandémii COVID-19, 
podporí tvorba pracovných miest 
a napomôže udržateľný rast.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 57
Tilly Metz

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Tretí sektor zamestnáva takmer 
13 % európskej pracovnej sily (s viac ako 
23 miliónmi pracovníkov s ekvivalentom 
plného pracovného času) a vytvára súbor 
charakteristických sociálno-
ekonomických vplyvov na spoločnosť. 
Organizácie tretieho sektora ako také 
predstavujú jedinečný zdroj pre sociálne a 
hospodárske riešenie problémov a 
občiansku angažovanosť v Európe. V 
čase sociálnych a hospodárskych otrasov 
a obrovských tlakov na vládne rozpočty je 
tento zdroj potrebný viac než kedykoľvek 
predtým. Mechanizmus by sa preto mal 
použiť na poskytovanie finančnej podpory 
organizáciám tretieho sektora s cieľom 
pomôcť zmierniť spoločenské dôsledky, 
ktoré spôsobila súčasná kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19.

Or. en

Odôvodnenie

Úloha tretieho sektora a jeho význam pri riadení kríz a udržaní sociálnej súdržnosti nie je 
prisúdená nijakou prioritou, nehovoriac o počte pracovných miest, ktoré tento sektor 
podporuje. Toto odôvodnenie objasňuje, že mechanizmus možno použiť na podporu 
pracovných miest v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh 58
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 

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

podpory na dosiahnutie čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt reforiem a investícií v 
oblasti transformácie, ktoré sú uvedené 
v plánoch podpory obnovy a odolnosti a 
transformácie v súvislosti so zmenou 
klímy. Tento špecifický cieľ by sa mal 
napĺňať v úzkej spolupráci s dotknutými 
členskými štátmi, orgánmi v oblasti 
životného prostredia a vedeckou 
komunitou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Roman Haider

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 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
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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.

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 období po 
pandémii COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

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 

(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 koherentný s 



AM\1211966SK.docx 41/124 PE655.963v01-00

SK

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.

príslušnými prioritami Únie a mal by 
podporovať prechod na udržateľné a 
klimaticky neutrálne európske 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050 a 
jeho digitálnu transformáciu. Plány 
podpory obnovy a odolnosti by mali 
navrhovať svoje investície v súlade s 
Európskou zelenou dohodou ako novou 
stratégiou rastu Únie, Európskym 
pilierom sociálnych práv, cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvojaa 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 rešpektovaťzásadu „výrazne 
nenarušiť“, uvedenú v nariadení 
2020/852. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, ktorý by mal 
zahŕňať sledovanie cieľov Európskej 
zelenej dohody, národného energetického 
a klimatického plánu a cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja, 
s národnými programami reforiem, 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi, plánmi spravodlivej 
transformácie a partnerskými dohodami 
a operačnými programami v rámci fondov 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými členskými 
štátmi po pandémii ochorenia COVID-19. 
Všetky podporované činnosti by sa mali 
vykonávať v plnom súlade s normami 
Únie v oblasti životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Bas Eickhout

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 

(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 
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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.

uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade so 
záväzkami Únie v rámci Parížskej dohody 
a zohľadňovať príslušné výzvy a priority 
pre danú krajinu identifikované v kontexte 
európskeho semestra, národných 
programov reforiem, národných 
energetických a klimatických plánov, 
plánov spravodlivej transformácie 
a partnerských dohôd a operačných 
programov 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 a dodržiavať 
zásadu „výrazne nenarušiť“, uvedenú v 
nariadení 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Roberta Metsola

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 

(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 
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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.

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. Okrem 
toho by plány obnovy a odolnosti mali byť 
v súlade so zásadou európskej pridanej 
hodnoty. Na podporu akcií, ktoré spadajú 
pod priority Európskej zelenej dohody 
a digitálnej agendy, by sa v pláne mali 
stanoviť aj opatrenia, ktoré sú relevantné v 
rámci oblastí politiky určených v tomto 
nariadení a pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a umožniť rýchle 
dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov stanovených v národných 
energetických a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Najmenej 40 % 
plánov obnovy a odolnosti by sa malo 
venovať začleňovaniu opatrení v oblasti 
klímy a biodiverzity a cieľov 
environmentálnej udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

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. Investície súvisiace 
s prieskumom, výrobou, spracovaním, 
distribúciou, skladovaním, prepravou, 
prenosom alebo spaľovaním fosílnych 
palív by sa mali vylúčiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Petros Kokkalis

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 

(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 
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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.

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 a nemali by 
podkopávať úsilie Únie o prechod na 
klimatickú neutralitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 68
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
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Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/201311 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/200212, malo by byť možné uplatniť 
na dotknutý členský štát ustanovenia 
tohto nariadenia vo vzťahu k výzvam 
a prioritám určeným opatreniami 
stanovenými na základe uvedených 
nariadení.

vypúšťa sa

_________________
11 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013.
12 Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2002.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/201311 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/200212, malo by byť možné uplatniť 
na dotknutý členský štát ustanovenia tohto 
nariadenia vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným opatreniami stanovenými na 
základe uvedených nariadení.

(17) Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/201311 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/200212, na dotknutý členský štát by sa 
napriek tomu mali uplatňovať 
ustanovenia tohto nariadenia vo vzťahu 
k výzvam a prioritám určeným v plánoch 
transformácie schválených Komisiou.

_________________ _________________
11 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013. 11 Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013.
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12 Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2002. 12 Ú. v. EÚ L 53, 23.2.2002.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Sirpa Pietikäinen

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 
z predchádzajúcich rokov.

(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, 
transformácie v súvislosti so zmenou 
klímy 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 

(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 
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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.

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 z predchádzajúcich rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

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 
z predchádzajúcich rokov.

(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, 
súdržnosti a adaptačnej kapacity v Únii. 
S cieľom zabezpečiť primerané podklady 
by mala táto diskusia vychádzať zo 
strategických a analytických informácií 
Komisie dostupných aj z informácií 
o realizácii plánov z predchádzajúcich 
rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe demografického trendu (so 
zreteľom na mieru vyľudňovania), vplyv 
vypuknutia pandémie ochorenia COVID-
19 na hrubý domáci produkt (HDP) 
a relatívnej miery nezamestnanosti 
každého členského štátu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako 
aj obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka.

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy, odolnosti a udržateľnej 
transformácie členských štátov, ako aj 
obsah týchto plánov. Aby sa zaistila 
účelnosť postupov, členské štáty by mali 
predkladať plány podpory obnovy 
a odolnosti najneskôr do 30. apríla vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok 
15. októbra predchádzajúceho roka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Roman Haider, Aurelia Beigneux

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 

(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 
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cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
byť takisto ekologicky zodpovedný. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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, 
najmä z hľadiska cieľov stanovených v 
Európskej zelenej dohode; mal by takisto 
obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
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spolupracovať. semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať. Verejnosť by mala byť 
riadne informovaná a malo by sa s ňou 
konzultovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy, 
odolnosti a transformácie. 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 udržateľnú 
transformáciu, rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť; mal by obsahovať aj opatrenia, 
ktoré sú relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra a národných plánov zelenej 
transformácie. Komisia a členské štáty by 
mali v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
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Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Roman Haider

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 

(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 
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a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 

(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, sociálnu odolnosť 
a podporu prechodu na udržateľné a 
klimaticky neutrálne európske 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050 a 
jeho digitálnu transformáciu; mal by 
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podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Petros Kokkalis

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 do roku 2050 a 
dodržiavaním zásady „výrazne 
nenarušiť“, uvedenej v nariadení (EÚ) 
2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

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 

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

zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či plán podľa očakávaní 
účinne prispeje k posilneniu rastového 
potenciálu, tvorbe pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií, a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaných čiastkových cieľov a 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
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Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán je 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 
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plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaných čiastkových cieľov a 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či sa v pláne vylučujú 
činnosti, ktoré nie sú v súlade so zásadou 
„výrazne nenarušiť“ uvedenou v 
nariadení (EÚ) 2020/852; či navrhnutý 
plán podpory obnovy a odolnosti zahŕňa 
opatrenia na implementáciu reforiem a 
verejných investičných projektov, ktoré sú 
súčasťou koherentných akcií, a či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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 udržateľnej 
transformácie, 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, odolnosti a transformácie, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo, životné prostredie 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy, odolnosti a transformácie zahŕňa 
opatrenia na implementáciu reforiem a 
verejných investičných projektov, ktoré sú 
súčasťou koherentných akcií, a či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaných 
čiastkových cieľov a vedecky podložených 
a časovo obmedzených cieľových hodnôt 
a súvisiacich harmonizovaných a iných 
ukazovateľov založených na metodike 
účtovania prírodného kapitálu, 
posudzovaní životného cyklu a nákladoch 
v prípade nekonania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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 
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 bude mať plán podľa 
očakávaní v dotknutom členskom štáte 
trvalý vplyv; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy a 
odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií, a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaných čiastkových cieľov a 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
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ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
štátom posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia bude plne rešpektovať 
zodpovednosť členských štátov za tento 
proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii a 
neohrozia ju, 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, sociálnej a 
environmentálnej 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, 
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a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií, a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaných čiastkových cieľov a 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
navrhnutý plán podpory obnovy a 
odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií, a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
predpokladaných čiastkových cieľov a 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť vo forme prílohy k tomuto 
nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ 
pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
a pre stanovenie finančného príspevku 
v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. V záujme 
transparentnosti a efektívnosti by sa mal na 
tento účel zriadiť systém hodnotenia na 
posudzovanie návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(23) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť vo forme prílohy k tomuto 
nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ 
pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie plánov podpory obnovy, 
odolnosti a transformácie, ktoré predložili 
členské štáty, a pre stanovenie finančného 
príspevku v súlade s cieľmi a akýmikoľvek 
ďalšími príslušnými požiadavkami 
stanovenými v tomto nariadení. V záujme 
transparentnosti a efektívnosti by sa mal na 
tento účel zriadiť systém hodnotenia a 
sledovania udržateľnosti na posudzovanie 
návrhov plánov podpory obnovy, odolnosti 
a transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Petros Kokkalis
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Petros Kokkalis

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 
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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Sirpa Pietikäinen

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 podľa taxonómie 
EÚ zavedenej nariadením (EÚ) 2020/852, 
by sa mali zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sirpa Pietikäinen

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, 
odolnosti a transformácie, ktoré predložili 
členské štáty, ako aj miery ich plnenia, by 
sa mali zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného vedeckého 
poradenstva a na žiadosť členských štátov 
aj partnerského poradenstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 

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

právne viazaných najmenej 70 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Alexandr Vondra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Členské štáty by pri príprave a 
vykonávaní plánov podpory obnovy a 
odolnosti a pri navrhovaní reforiem a 
investícií mali zohľadniť článok 107 
ZFEÚ a legislatívny rámec štátnej 
pomoci. Riadne a účinné fungovanie 
jednotného trhu a jeho pravidlá 
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci sú v 
prospech európskych spotrebiteľov a 
podnikov a sú potrebné na to, aby sa 
zabránilo nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre transformáciu 
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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.

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 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými proticyklickými 
reformami a investíciami zahrnutými do 
plánu podpory obnovy a odolnosti, a teda 
vyššími nákladmi, než je maximálny 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy 
a odolnosti, mala mať formu financovania 
založeného na dosahovaní výsledkov 
meraných podľa čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených 
v schválených plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Na tento účel by mala byť 
dodatočná úverová podpora prepojená 
s dodatočnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami v porovnaní 
s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú 
relevantné pre finančnú podporu (t. j. 
nenávratnú pomoc).

(31) Z dôvodu efektívnosti 
a zjednodušenia finančného riadenia tohto 
nástroja by finančná podpora, ktorú Únia 
poskytuje na plány podpory obnovy, 
odolnosti a transformácie, mala mať 
formu financovania založeného na 
dosahovaní výsledkov meraných podľa 
časovo obmedzených a vedecky 
podložených čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených 
v schválených plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Na tento účel by mala byť 
dodatočná úverová podpora prepojená 
s dodatočnými čiastkovými cieľmi 
a cieľovými hodnotami v porovnaní 
s cieľmi a cieľovými hodnotami, ktoré sú 
relevantné pre finančnú podporu (t. j. 
nenávratnú pomoc).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, 
zrušenia a vymáhania vyplatených súm 
rešpektovali právo členských štátov na 
predloženie pripomienok.

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie finančného príspevku. 
Mali by sa zaviesť náležité námietkové 
konania, aby rozhodnutia Komisie týkajúce 
sa pozastavenia rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 

(32) Na účely správneho finančného 
riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
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finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by 
okamžite nasledovať pozastavenie 
a zrušenie finančného príspevku. Mali by 
sa zaviesť náležité námietkové konania, 
aby rozhodnutia Komisie týkajúce sa 
pozastavenia, zrušenia a vymáhania 
vyplatených súm rešpektovali právo 
členských štátov na predloženie 
pripomienok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy, odolnosti a transformácie. Takéto 
správy vypracované akreditovanými 
nezávislými odborníkmi a overené 
audítormi tretích strán sa môžu zohľadniť 
v národných programoch transformácie a 
reforiem, ktoré by sa mali použiť ako 
nástroj na podávanie správ o pokroku pri 
plnení plánov podpory obnovy a odolnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý rok 
podávať správy o pokroku dosiahnutom pri 
plnení plánu podpory obnovy a odolnosti. 
Takéto správy vypracované dotknutými 
členskými štátmi by sa mali náležite 
zohľadniť v národných programoch 
reforiem, ktoré by sa mali použiť ako 
nástroj na podávanie správ o pokroku pri 
plnení plánov podpory obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. V relevantných prípadoch by sa do 
takýchto požiadaviek mali zaradiť aj 
merateľné ukazovatele, na základe ktorých 
sa budú hodnotiť účinky tohto nástroja 

(36) Podľa odsekov 22 a 23 
medziinštitucionálnej dohody o lepšej 
tvorbe práva z 13. apríla 2016 sa 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zriadený týmto nariadením 
musí hodnotiť na základe informácií 
zhromaždených prostredníctvom 
osobitných požiadaviek v oblasti 
monitorovania, pričom treba predchádzať 
nadmernej regulácii a administratívnemu 
zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským 
štátom. Do takýchto požiadaviek by sa 
mali zaradiť aj harmonizované merateľné 
ukazovatele udržateľnosti, na základe 
ktorých sa budú hodnotiť účinky tohto 
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v praxi. nástroja na životné prostredie, 
hospodárstvo a spoločnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 
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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
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Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

obstarávania, cien a nepriamej 
implementácie a zabezpečujú kontroly 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií. Pravidlá prijaté na základe 
článku 322 ZFEÚ sa tiež týkajú ochrany 
rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom vykonávacieho 
aktu. S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tohto nariadenia 
by sa mali na Komisiu preniesť 
vykonávacie právomoci. Vykonávacie 
právomoci v súvislosti so schvaľovaním 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a s platbou finančnej podpory po splnení 
príslušných čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt by mala Komisia uplatňovať 
v súlade s postupom preskúmania podľa 

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

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 182/201113. Po prijatí 
delegovaného aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť. Na toto nariadenie sa 
vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá 
prijaté Európskym parlamentom a Radou 
na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa tiež 
týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 110
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201314, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9515, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 
majú byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, 
ako sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/1371Council18 . V súlade 
s nariadením o rozpočtových pravidlách 
má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré 
prijímajú finančné prostriedky Únie, 
v plnej miere spolupracovať pri ochrane 
finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, 
úradu OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201314, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9515 a nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 majú byť 
finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF a Európskemu dvoru audítorov 
nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, 
aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF 
a Európskemu dvoru audítorov rovnocenné 
práva.
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práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre a Európskemu 
dvoru audítorov rovnocenné práva.

_________________ _________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

15 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

15 Nariadenie Rady (ES, Euratom) 
č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, 
s. 1).

16 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

16 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste 
vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev pred spreneverou a inými 
podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, 
s. 2).

17 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).
18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
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Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Stanovujú sa v ňom jeho ciele, 
financovanie, formy financovania 
z prostriedkov Únie a pravidlá 
poskytovania takéhoto financovania.

Stanovujú sa v ňom jeho ciele, 
financovanie, formy financovania 
z prostriedkov Únie a pravidlá 
poskytovania takéhoto financovania, 
ktorých veľkosť, trvanie a rozsah musia 
byť jasne definované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Michal Wiezik

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. „Európska zelená dohoda“ je nová 
stratégia rastu EÚ1a, ktorá sa zaväzuje 
riešiť klimatické a environmentálne 
výzvy, pričom sa na tento záväzok 
odkazuje ako na „úlohu, ktorá definuje 
túto generáciu“;
_________________
1a Oznámenie COM(2019) 640 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3. „európsky semester pre 
koordináciu hospodárskych politík“ 
(ďalej len „európsky semester“) je postup 
stanovený v článku 2-a nariadenia Rady 
(ES) č. 1466/97 zo 7. júla 199720 .

vypúšťa sa

_________________
20 Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. 
júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi 
rozpočtov a o dohľade nad 
hospodárskymi politikami a ich 
koordinácii (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 
1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „ciele Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia“ sú ciele a zámery 
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 
environmentálne ciele a zámery Únie 
stanovené v najnovšom dostupnom 
environmentálnom akčnom programe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 b (nový)



AM\1211966SK.docx 83/124 PE655.963v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. dodržiavanie zásady „výrazne 
nenarušiť“ znamená upustiť od podpory 
alebo vykonávania hospodárskych 
činností, ktoré významne poškodzujú 
environmentálne ciele podľa ustanovení 
článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. „odolnosť“ je schopnosť čeliť 
spoločenským, hospodárskym a 
environmentálnym otrasom a 
pretrvávajúcim štrukturálnym zmenám 
udržateľným spôsobom s cieľom 
zachovať blahobyt spoločnosti bez toho, 
aby sa ohrozilo dedičstvo pre budúce 
generácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3d. „zelená transformácia“ je 
spravodlivý a inkluzívny prechod na 
environmentálne udržateľné a obehové 
hospodárstvo, ktoré efektívne využíva 
energiu a zdroje, s nulovou bilanciou 
emisií skleníkových plynov, a to čo 
najskôr, no najneskôr do roku 2050;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, cieľov Únie v 
oblasti klímy a životného prostredia, 
najmä transformácie na dosiahnutie 
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) 2018/199 (európsky 
právny predpis v oblasti klímy)], digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 



AM\1211966SK.docx 85/124 PE655.963v01-00

SK

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

podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej tranformácie 
smerom ku klimatickej neutralite a 
digitálnej transformácii, zelenej, obehovej 
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 a environmentálnej odolnosti 
finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez, 
István Ujhelyi

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
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Bas Eickhout

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, cieľov Únie v 
oblasti klímy a životného prostredia, 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Tilly Metz

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en



AM\1211966SK.docx 87/124 PE655.963v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 123
Silvia Modig

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva tieto hlavné 
oblasti politiky: zelená transformácia, 
zohľadňujúca ciele Európskej zelenej 
dohody, nové ciele Únie do roku 2030 a 
dosiahnutie klimatickej neutrality v 
súlade s cieľom Únie stanoveným 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 sociálna 
a územná súdržnosť, zdravotníctvo, 
vzdelávanie a zručnosti, výskum a 
inovácie, pracovné miesta a investície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 

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

pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Silvia Modig

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti zriadený týmto nariadením sa 
neuplatňuje na investície súvisiace s 
výrobou, spracovaním, prepravou, 
distribúciou, skladovaním alebo 
spaľovaním fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Silvia Modig

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijať do 
31. decembra 2020 delegovaný akt na 
doplnenie tohto nariadenia vypracovaním 
usmernení týkajúcich sa zásady „výrazne 
nenarušiť“, ako sa vymedzuje v článku 2 
bode 17 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/20881a, a v 
prípade otázok týkajúcich sa životného 
prostredia zásady „výrazne nenarušiť“ 
uvedenej v nariadení (EÚ) 2020/852. V 
prípade týchto usmernení Komisia vždy, 
keď je to možné, použije kritériá 
stanovené v taxonómii EÚ zavedenej 
nariadením (EÚ) 2020/852. Vnútroštátne 
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plány na podporu odolnosti a obnovy 
musia byť v súlade s týmito 
usmerneniami.
_________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 
2019 o zverejňovaní informácií o 
udržateľnosti v sektore finančných služieb 
(Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Nástroj priamo ani nepriamo nepodporuje 
investície súvisiace s výrobou, 
spracovaním, distribúciou, skladovaním, 
prepravou alebo spaľovaním fosílnych 
palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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 

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 
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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.

dôsledkov krízy a podporou transformácie 
na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy 
do roku 2030 a cieľa na dosiahnutie 
klimatickej neutrality Únie do roku 2050 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast. 
Na to, aby prispel k cieľom Parížskej 
dohody a Európskej zelenej dohody a aby 
bol s nimi v úplnom súlade, musí 
najmenej 37 % sumy každého plánu 
podpory obnovy a odolnosti prispieť k 
začleňovaniu opatrení v oblasti klímy a 
10 % k biodiverzite. Všetky finančné 
prostriedky v rámci plánov podpory 
obnovy a odolnosti musia dodržiavať 
zásadu „výrazne nenarušiť“ uvedenú v 
nariadení (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

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 cieľov Únie v oblasti klímy 
do roku 2030 a dodržaním cieľa 
klimatickej neutrality Únie do roku 2050 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
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COVID-19 a napomôže udržateľný rast. 
Na to, aby prispel k cieľom Parížskej 
dohody a Európskej zelenej dohody a aby 
bol s nimi v úplnom súlade, musí 
najmenej 37 % sumy každého plánu 
podpory obnovy a odolnosti prispieť k 
začleňovaniu opatrení v oblasti klímy. 
Všetky finančné prostriedky v rámci 
plánov podpory obnovy a odolnosti musia 
dodržiavať zásadu „výrazne nenarušiť“ 
uvedenú v nariadení (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Sirpa Pietikäinen

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 a environmentálnej 
transformácie 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, vysoká úroveň ochrany 
životného prostredia 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)].

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 131
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

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 prispieť 
k riešeniu výziev oblastí politiky 
uvedených v článku 3 s cieľom podporiť 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť a dlhodobú 
konkurencieschopnosť Únie, a to 
zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmiernením sociálnych 
a ekonomických dôsledkov krízy 
a podporou zelenej a digitálnej 
transformácie a posilnením strategickej 
autonómie Únie, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
podporí tvorba pracovných miest v období 
po pandémii COVID-19, napomôže 
udržateľný rast a vytvorí európska pridaná 
hodnota.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

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 

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 prechodom na 
udržateľné a klimaticky neutrálne 
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k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

európske hospodárstvo najneskôr do roku 
2050 a jeho digitálnej transformácie, čím 
sa prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Petros Kokkalis

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
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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.

hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
podporí tvorba pracovných miest v období 
po pandémii COVID-19 a napomôže 
udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík Únie, najmä ak vedie k 
vytváraniu pracovných miest a 
zachovaniu udržateľnej zamestnanosti v 
značnej miere, a to prostredníctvom 
vykonávania opatrení, ako sú:
– opatrenia, ktoré prispievajú k cieľom 
Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia vrátane energetickej 
efektívnosti a úspor energie, zavádzania 
technológií a infraštruktúr pre čistú a 
udržateľnú energiu z obnoviteľných 
zdrojov a uskladňovania energie vrátane 
čistého vodíka, batérií a palivových 
článkov a technológií dekarbonizácie pre 
priemysel a technológií na zachytávanie a 
ukladanie uhlíka,
– projekty a podniky, ktoré zavádzajú 
obehové hospodárstvo prostredníctvom 
začlenenia aspektov efektívneho 
využívania zdrojov do životného cyklu 
výroby a výrobkov,
– opatrenia na posilnenie odolnosti, 
dostupnosti a kapacity zdravotníckych 
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systémov a systémov civilnej ochrany, 
najmä v prípade kríz a pandémií,
– strategické investície na podporu 
konečných prijímateľov, ktorí sú usadení 
v jednom alebo viacerých členských 
štátoch a ktorí pôsobia v Únii a ktorých 
činnosti majú strategický význam pre 
Úniu, najmä v oblasti výskumu, inovácií, 
výroby a vytvárania zásob 
farmaceutických výrobkov, liekov, 
zdravotníckych pomôcok a očkovacích 
látok,
– produktívne a udržateľné investície do 
podnikov, najmä mikropodnikov, MSP a 
startupov, najmä investície prispievajúce k 
prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo,
– zvyšovanie úrovne zručností a 
rekvalifikácia pracovníkov a uchádzačov 
o zamestnanie vrátane samostatne 
zárobkovo činných osôb s cieľom 
preklenúť nedostatok zručností, čo je 
potrebné na spravodlivý prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo,
– opatrenia, ktoré podporujú digitálnu 
infraštruktúru, digitalizáciu 
vnútroštátnych systémov a pracovísk, 
zlepšujú prístup k digitálnej práci a 
podporujú digitálne zručnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Silvia Modig

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus prispieva k plneniu 
cieľov politík Únie, cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, Európskeho piliera 
sociálnych práv, Parížskej dohody a 
posilňovaniu jednotného trhu 
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prostredníctvom vykonávania opatrení, 
ako sú:
– opatrenia, ktorými sa v praxi zavádzajú 
ciele Parížskej dohody, Európskej zelenej 
dohody a ktoré vedú k dosiahnutiu nových 
cieľov Únie do roku 2030, ktoré 
prispievajú k postupnej dekarbonizácii 
hospodárstva a dosiahnutiu klimatickej 
neutrality v súlade s cieľom Únie 
stanoveným 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)].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, Javi 
López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zabezpečí, aby aspoň 40 % 
jeho celkového finančného krytia 
prispievalo k cieľu prechodu na 
udržateľné a klimaticky neutrálne 
európske hospodárstvo najneskôr do roku 
2050. Členské štáty identifikujú a sledujú 
výdavky na klímu a životné prostredie 
pomocou taxonómie EÚ zavedenej 
nariadením (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Komisia prijme do 31. decembra 
2020 delegovaný akt, ktorým sa dopĺňa 
toto nariadenie stanovením metodiky na 
identifikáciu výdavkov na klímu, pričom v 
prípade potreby použije taxonómiu EÚ 
zavedenú nariadením (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie časovo obmedzených a 
vedecky podložených čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt reforiem a investícií 
založených na harmonizovaných 
ukazovateľoch a metodike účtovania 
prírodného kapitálu, uvedených v ich 
plánoch podpory obnovy, odolnosti a 
transformácie. Napĺňanie tohto 
špecifického cieľa sa musí uskutočňovať 
v spolupráci s nezávislými vedeckými 
odborníkmi a dotknutými členskými 
štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti zabezpečí, aby 40 % 
mechanizmu podporovalo opatrenia v 
oblasti klímy v súlade s cieľmi Európskej 
zelenej dohody a Parížskej dohody. 
Členské štáty identifikujú a sledujú 
výdavky na klímu pomocou taxonómie EÚ 
zavedenej nariadením (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Agnès Evren, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)



AM\1211966SK.docx 99/124 PE655.963v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Jasný konečný dátum je nevyhnutný na usmernenie členských štátov pri príprave ich plánov 
podpory obnovy a odolnosti. Je odôvodnené uviesť tento dátum na začiatku krízy, čím sa 
členským štátom umožní zahrnúť do svojich plánov aj okamžité opatrenia súvisiace s krízou.

Pozmeňujúci návrh 144
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Agnès Evren, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Podpora z mechanizmu 
nenahrádza opakujúce sa vnútroštátne 
rozpočtové výdavky a dodržiava zásadu 
doplnkovosti financovania z prostriedkov 
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Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Marian-Jean Marinescu

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) 10 % sumy uvedenej v článku 5 
ods. 1 písm. a) a článku 5 ods. 1 písm. b) 
sa pridelí na financovanie projektov 
spoločného európskeho záujmu 
uvedených v článku 5a.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 

2. Zo súm uvedených v odseku 1 
písm. a) sa môžu kryť aj výdavky súvisiace 
s prípravnými, monitorovacími, 
kontrolnými, audítorskými a hodnotiacimi 
činnosťami, ktoré si vyžaduje riadenie 
jednotlivých nástrojov a plnenie ich cieľov, 
najmä so štúdiami, stretnutiami expertov, 
informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie, 
pokiaľ súvisia s cieľmi tohto nariadenia, 
výdavky spojené s IT sieťami zameranými 
na spracovanie a výmenu informácií 
a inštitucionálnymi nástrojmi 
informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 



AM\1211966SK.docx 101/124 PE655.963v01-00

SK

a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Výdavky môžu pokrývať aj 
náklady na iné podporné činnosti, ako je 
kontrola kvality a monitorovanie projektov 
na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

a administratívnu pomoc, ktoré Komisia 
vynakladá na riadenie jednotlivých 
nástrojov. Rovnaká výška výdavkov môže 
pokrývať aj náklady na iné podporné 
činnosti, ako je kontrola kvality 
a monitorovanie projektov na mieste, 
a náklady na partnerské poradenstvo 
a expertov na hodnotenie a implementáciu 
proticyklických reforiem a investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Projekty spoločného európskeho záujmu

Suma uvedená v článku 5 ods. 1 písm. ba) 
sa použije na financovanie projektov 
spoločného európskeho záujmu s 
európskym pokrytím s veľkým príspevkom 
k zelenej a digitálnej transformácii a k 
oživeniu hospodárstva v dôsledku krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19. 
Projekty spoločného európskeho záujmu 
zavádza Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov, v ktorých sa určia 
zúčastnené členské štáty, sumy, čiastkové 
ciele a zámery, prioritné projekty/typy 
projektov. Medzi projekty spoločného 
európskeho záujmu patria:
 – udržateľný cestovný ruch,
– letecký priemysel, 
 – splavnosť vnútrozemských vodných 
ciest, 
 – ERTMS na európskych koridoroch 
nákladnej dopravy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 148
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Zdroje z programov so zdieľaným 

riadením
Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Zdroje z programov so zdieľaným 

riadením
Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podpora v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti dopĺňa podporu 
poskytovanú v rámci iných fondov 
a programov Únie. Reformné a investičné 
projekty môžu získať podporu z iných 
programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že takáto podpora nepokrýva 
rovnaké náklady.

Podpora v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti môže dopĺňať podporu 
poskytovanú v rámci iných fondov 
a programov Únie. Reformné a investičné 
projekty môžu získať podporu z iných 
programov a nástrojov Únie za 
predpokladu, že takáto podpora nepokrýva 
rovnaké náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Bas Eickhout

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
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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.

ustanovenia o [...][VN], Rada môže prijať 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie o pozastavení platieb uvedené 
v odseku 1 sa uplatňuje na žiadosti o platbu 
predložené po dátume rozhodnutia 
o pozastavení platieb.

Rozhodnutie o pozastavení platieb uvedené 
v odseku 1 sa uplatňuje na žiadosti o platbu 
predložené po dátume rozhodnutia 
o pozastavení platieb. Rozhodnutie o 
vymáhaní platieb sa vzťahuje na platby, 
ktoré už boli uhradené v rámci 
mechanizmu a prijaté dotknutým 
členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na účely alokácie sumy uvedenej v článku 
5 ods. 1 písm. a) sa pre každý členský štát 
pomocou metodiky stanovenej v prílohe I 
vypočíta maximálny finančný príspevok, 
a to na základe demografického trendu (so 
zreteľom na mieru vyľudňovania), vplyv 
vypuknutia pandémie ochorenia COVID-
19 na hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Silvia Modig

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
výzvy v súlade s harmonogramom 
európskeho semestra. Na tento účel 
uverejní orientačný harmonogram výziev, 
ktoré sa majú v tomto období 
zorganizovať, a pri každej výzve uvedie 
sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. 
Každý členský štát môže na realizáciu 
svojho plánu podpory obnovy a odolnosti 

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
výzvy v súlade s harmonogramom 
európskeho semestra. Na tento účel 
uverejní orientačný harmonogram výziev, 
ktoré sa majú v tomto období 
zorganizovať, a pri každej výzve uvedie 
sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. 
Najmenej 80 % týchto finančných 
prostriedkov podporuje opatrenia v oblasti 
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navrhnúť, že prijme maximálnu sumu 
zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu 
na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, 
ako sa uvádza v prílohe I.

klímy, biodiverzity a životného prostredia 
s cieľom zabezpečiť súlad s Európskou 
zelenou dohodou a Parížskou dohodou. 
Každý členský štát môže na realizáciu 
svojho plánu podpory obnovy a odolnosti 
navrhnúť, že prijme maximálnu sumu 
zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu 
na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, 
ako sa uvádza v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
výzvy v súlade s harmonogramom 
európskeho semestra. Na tento účel 
uverejní orientačný harmonogram výziev, 
ktoré sa majú v tomto období 
zorganizovať, a pri každej výzve uvedie 
sumu, ktorá je k dispozícii na alokáciu. 
Každý členský štát môže na realizáciu 
svojho plánu podpory obnovy a odolnosti 
navrhnúť, že prijme maximálnu sumu 
zodpovedajúcu jeho alokačnému podielu 
na sume, ktorá je k dispozícii na alokáciu, 
ako sa uvádza v prílohe I.

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
výzvy. Na tento účel uverejní orientačný 
harmonogram výziev, ktoré sa majú 
v tomto období zorganizovať, a pri každej 
výzve uvedie sumu, ktorá je k dispozícii na 
alokáciu. Každý členský štát môže na 
realizáciu svojho plánu podpory obnovy 
a odolnosti navrhnúť, že prijme maximálnu 
sumu zodpovedajúcu jeho alokačnému 
podielu na sume, ktorá je k dispozícii na 
alokáciu, ako sa uvádza v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) dôvody úverovej podpory 
podložené vyššími finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami;

a) dôvody úverovej podpory 
podložené vyššími finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými proticyklickými 
reformami a investíciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodatočné reformy a investície 
v súlade s článkom 15;

b) dodatočné proticyklické reformy 
a investície v súlade s článkom 15;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

4. Úverová podpora na plán podpory 
obnovy a odolnosti dotknutého členského 
štátu nesmie byť vyššia ako jeho podiel zo 
sumy uvedenej v článku 5 ods. 1 písm. b), 
vypočítanej pomocou metodiky stanovenej 
v prílohe I.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na 
dodatočné reformy a investície za 
primerané a realistické a

a) sa odôvodnenie žiadosti o úver 
a jeho výška považujú vzhľadom na plány 
transformácie, dodatočné reformy 
a investície za primerané a realistické a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) dodatočné reformy a investície 
spĺňajú kritériá stanovené v článku 16 ods. 
3.

b) dodatočné proticyklické reformy 
a investície spĺňajú kritériá stanovené 
v článku 16 ods. 3.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Aurelia Beigneux

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) ostatné prvky potrebné na 
implementáciu úverovej podpory 
v súvislosti s príslušnými reformami 
a investičnými projektmi v súlade 
s rozhodnutím uvedeným v článku 17 ods. 

(e) ostatné prvky potrebné na 
implementáciu úverovej podpory 
v súvislosti s príslušnými proticyklickými 
reformami a investičnými projektmi 
v súlade s rozhodnutím uvedeným v článku 
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2. 17 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Silvia Modig

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Minimálne 40 % sumy každého plánu 
podpory obnovy a odolnosti prispeje 
k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy 
a 10 % na opatrenia v oblasti biodiverzity 
a cieľov udržateľnosti životného 
prostredia, pričom sa bude brať ohľad na 
Európsku zelenú dohodu ako európsku 
stratégiu pre udržateľný rast 
a premietnutie záväzku Únie vykonávať 
Parížsku dohodu a plniť ciele 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja. Prostredníctvom 
delegovaného aktu Komisia prijme 
príslušnú metodiku založenú na 
taxonómii EÚ zavedenej nariadením (EÚ) 
2020/852 na pomoc členským štátom pri 
plnení tejto požiadavky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 166
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 168
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. V zmysle cieľov stanovených 
v článku 4 členské štáty vypracujú národné 
plány podpory obnovy a odolnosti. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov do 31. decembra 2024. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Christophe Hansen, Cindy Franssen

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Plány sú konzistentné so zásadou 
„výrazne nenarušiť“ uvedenou v 
nariadení (EÚ) 2020/852 a minimálne 
40 % sumy každého plánu podpory 
obnovy a odolnosti prispeje 
k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy 
a na opatrenia v oblasti biodiverzity a 
cieľov udržateľnosti životného prostredia, 
pričom sa bude brať ohľad na Európsku 
zelenú dohodu ako európsku stratégiu pre 
udržateľný rast a premietnutie záväzku 
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Únie vykonávať Parížsku dohodu a plniť 
ciele Organizácie Spojených národov 
v oblasti udržateľného rozvoja. Komisia 
prostredníctvom delegovaného aktu 
prijme účinnú metodiku na sledovanie a 
určenie splnenia tejto požiadavky v súlade 
s kritériami stanovenými v taxonómii EÚ 
zavedenej nariadením (EÚ) 2020/852.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Agnès Evren, Cindy Franssen, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Prístup členských štátov k 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti závisí od schválenia národného 
cieľa dosiahnuť klimaticky neutrálnu 
Úniu do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Martin Hojsík, Sophia in 't Veld

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 

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 ciele Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia, najmä 
transformáciu na dosiahnutie cieľov Únie 
v oblasti klímy do roku 2030 a cieľa na 
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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.

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)] 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, ako aj v ich 
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. S 
cieľom zabezpečiť, aby plány podpory 
obnovy a odolnosti prispievali k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 
2050 v členskom štáte, najmenej 37 % 
sumy každého plánu podpory obnovy a 
odolnosti prispeje k začleneniu opatrení v 
oblasti klímy a k dosiahnutiu cieľa 10 % 
výdavkov na biodiverzitu.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre ciele Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia, najmä 
transformáciu na dosiahnutie 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)], a digitálnu transformáciu 
alebo z nich 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 v ich 
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. S 
cieľom zabezpečiť, aby plány podpory 
obnovy a odolnosti prispievali k 
dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 
2050 v členských štátoch, najmenej 37 % 
sumy každého plánu podpory obnovy a 
odolnosti prispeje k začleneniu 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.

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 173
Bas Eickhout

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 smerovaním, ako 
obmedziť zvýšenie globálnej teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou. Zohľadňujú príslušné výzvy a 
priority špecifické pre jednotlivé krajiny 
určené v kontexte európskeho semestra, 
a to najmä tie, 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. 
Mechanizmus podporuje len činnosti, 
ktoré nespôsobujú významné škody 
jednému alebo viacerým 
environmentálnym cieľom uvedeným v 
článku 9 nariadenia (EÚ) 2020/852 podľa 
ustanovení článku 17 uvedeného 
nariadenia a ktoré sa vykonávajú v súlade 
s „minimálnymi zárukami“ podľa článku 
18 nariadenia (EÚ) 2020/852.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 174
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Rovana Plumb, César Luena, 
Monika Beňová, Javi López, Tudor Ciuhodaru, Alessandra Moretti, Milan Brglez

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade so všeobecnými a 
konkrétnymi cieľmi mechanizmu 
vymedzenými v článku 4 tohto nariadenia 
a s príslušnými výzvami a prioritami 
špecifickými pre jednotlivé krajiny 
určenými v kontexte európskeho semestra. 
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) 
2018/1999, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu a v partnerských 
dohodách a operačných programoch 
v rámci fondov Únie. Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti sa uplatňuje 
na investície, v ktorých sa dodržiava 
zásada „výrazne nenarušiť“ uvedená v 
nariadení (EÚ) 2020/852.

_________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a 
opatrení v oblasti klímy.
22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Silvia Sardone, Danilo Oscar Lancini, Lucia Vuolo, Marco Dreosto, Vincenzo Sofo, 
Luisa Regimenti, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Aurelia Beigneux
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Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými prioritami 
špecifickými pre jednotlivé krajiny 
určenými členskými štátmi. Tieto plány 
musia byť takisto v súlade s informáciami, 
ktoré členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

_________________ _________________
21 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a 
opatrení v oblasti klímy.
22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Petros Kokkalis

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 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
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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.

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. Plány 
podpory obnovy a odolnosti musia byť v 
súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody, 
najmä s cieľom klimatickej neutrality do 
roku 2050.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Lídia Pereira, Dolors Montserrat, Michal Wiezik, Radan Kanev, Peter Liese, Pernille 
Weiss, Inese Vaidere, Esther de Lange, Cindy Franssen, Roberta Metsola

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 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia prispieť k vykonávaniu príslušných 
odporúčaní špecifických pre jednotlivé 
krajiny určených v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä tých, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú, ako aj 
na dosiahnutie cieľa Únie v oblasti 
klimatickej neutrality do roku 2050 a 
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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.

nových klimatických cieľov Únie do roku 
2030. Tieto plány musia byť preto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Sirpa Pietikäinen

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 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, ktoré musia byť pre ne 
prioritou, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú a 
ktoré sú v súlade s taxonómiou EÚ 
zavedenou nariadením (EÚ) 2020/852 a 
najmä zásadou „výrazne nenarušiť“ 
uvedenou v tomto nariadení. Tieto plány 
musia byť takisto v súlade s informáciami, 
ktoré členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
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spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

energetických a klimatických plánoch 
a iných environmentálnych cieľoch, v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 
2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu a v partnerských 
dohodách22 a operačných programoch 
v rámci fondov Únie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Michal Wiezik, Lídia Pereira

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
špecifickými pre jednotlivé krajiny, 
vyplývajúcimi z vykonávania Európskej 
zelenej dohody a zelenej a digitálnej 
transformácie. 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.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Odôvodnenie

Zelená dohoda je novou stratégiou rastu Európskej únie a uvádza sa v nej značný počet 
iniciatív a legislatívnych návrhov, ktoré nie sú spojené so žiadnym rozpočtom. Toto znenie 
umožňuje dostatočný rozsah pôsobnosti, ale zároveň jasnejší a cielenejší rozsah pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh 180
Pascal Canfin, Martin Hojsík, Sophia in 't Veld, Frédérique Ries, Chrysoula 
Zacharopoulou, Irena Joveva, Nils Torvalds, Linea Søgaard-Lidell

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Národné plány podpory obnovy a 
odolnosti musia byť v úplnom súlade s 
cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia, najmä s transformáciou na 
dosiahnutie 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)], ako aj s 
cieľmi Únie v oblasti energetiky a klímy 
stanovenými v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady 2018/19991a, a v 
súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ 
uvedenou v nariadení (EÚ) 2020/852. 
Komisia prijme do 31. decembra 2020 
delegovaný akt, ktorým sa dopĺňa toto 
nariadenie stanovením podrobných 
pravidiel uplatňovania kritérií „výrazne 
nenarušiť“ podľa tohto nariadenia.
_________________
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1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 
2018 o riadení energetickej únie a 
opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 
2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 
2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES 
a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 
21.12.2018, s. 1).

Or. en


