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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Po pandémii ochorenia COVID-19, opatreniach na obmedzenie pohybu a obrovskej 
hospodárskej kríze, ktorú táto situácia spôsobila, sa Európska rada spolu s Európskou komisiou 
rozhodli spustiť európsky plán obnovy Next Generation EU – NGEU. Toto riešenie je samo 
osebe založené na probléme: je financované spoločným dlhom, pričom EK si môže po prvýkrát 
požičať významné sumy na finančných trhoch; tento dlh sa však vydáva bez akéhokoľvek 
konkrétneho plánu splácania. VFR nie je pripravený na takúto finančnú záťaž v budúcnosti a 
nedosiahla sa žiadna dohoda o iných zdrojoch na splatenie tohto dlhu. V tejto súvislosti sa plán 
NGEU spolieha na presun veľkého zaťaženia a nevyriešených ťažkostí na ďalšiu generáciu.

Našou úlohou ako Parlamentu je teraz zabezpečiť, aby sa peniaze, ktoré budú vypožičané, 
aspoň investovali do vytvárania budúcej hodnoty a prosperity, aby tak ďalšia generácia získala 
čo najviac prostriedkov na splatenie tohto dlhu. Nebolo by to nevyhnutné pre akékoľvek verejné 
výdavky, ani sa to nejaví ako naliehavá situácia na pokraji najväčšej hospodárskej krízy od 
druhej svetovej vojny: vzhľadom na systém financovania tohto plánu obnovy je však absolútne 
nevyhnutné stanoviť jasný záväzok voči budúcim generáciám.

Z tohto dôvodu, ako spravodajca vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) k 
Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), v ktorom sa stanovujú pravidlá pre 
výdavky prostriedkov z NGEU, som stanovil túto jasnú zásadu v samotnom vymedzení tohto 
nástroja: „RFF sa obmedzuje na investície určené na vytvorenie budúceho príjmu s cieľom 
poskytnúť budúcej generácii kapacity na jeho splatenie.“ S cieľom zabezpečiť, aby sa toto 
financovanie zameralo na príslušné investície, sa v našej správe výslovne uvádza tento bod vo 
všetkých oblastiach, v ktorých sa stanovujú kritériá na odblokovanie finančných prostriedkov 
v prospech národných programov obnovy, ako aj v prílohe, v ktorej sa stanovia operačné 
usmernenia pre Európsku komisiu pri konkrétnom riešení NGEU. V tom istom zmysle naša 
správa zabezpečuje, že akákoľvek nevyužitá časť finančných prostriedkov bude v plnej miere 
zameraná na zníženie celkového dlhu.

V tomto príspevku sa spomínajú aj ďalšie kľúčové body. Zdá sa, že je nevyhnutné dohodnúť sa 
na tom, čo chápeme pod pojmom „odolnosť“, keďže je cieľom tohto nástroja. Kríza COVID-
19 nás naučila, ako sme závislí od tretích krajín, a to aj v kľúčových oblastiach našej 
bezpečnosti, našej zvrchovanosti a našej schopnosti prekonávať šoky a krízy. Navrhujem, aby 
vymedzenie odolnosti znamenalo schopnosť európskeho hospodárstva, priemyslu a 
poľnohospodárstva produkovať potrebný tovar a služby na zaručenie stability našich krajín a 
spoločností. To nás zaväzuje k výraznému zlepšeniu našej strategickej autonómie v Európskej 
únii; tento pojem bol doplnený ako základné usmernenie pre RRF. 

S cieľom zabrániť plytvaniu verejnými výdavkami sme trvali na potrebnom súlade medzi 
novými programami a už existujúcimi kľúčovými stratégiami EÚ. Finančné prostriedky by mali 
byť bezpečne použité aj prostredníctvom celkovej transparentnosti príjemcov: tento jasný 
záväzok je pripojený k zásade demokracie a je dlžný občanom našich krajín.

A napokon, vzhľadom na krátky časový rámec, naliehavosť situácie a s cieľom efektívne 
spolupracovať s oboma zodpovednými výbormi sa moja práca zamerala na články v spoločnej 
právomoci.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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 všetky členské štáty. 
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 a zároveň 
zabezpečia dlhodobú strategickú 
autonómiu Únie.
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Pozmeňujúci návrh 2

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, inovácií a výskumu, kapacít 
a procesov, ako aj sociálnych investícií, 
zameraných na podporu prechodu na čistú 
energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti, 
bezpečnosti a zdravého vnútorného 
prostredia v budovách vrátane renovácie a 
začlenenia inovatívnych riešení, a 
v ďalších kľúčových odvetviach 
hospodárstva, ako aj budovanie 
konkurencieschopného a inovatívneho 
európskeho priemyslu sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu, splnenie 
cieľa klimatickej neutrality Únie v roku 
2050 a pomáhajú pri tvorbe kvalitných 
pracovných miest v Únii. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov tieto 
investície zároveň prispejú k tomu, aby 
bola Únia odolnejšia a menej závislá.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Opatrenia na obmedzenie pohybu 
počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 vyzdvihli význam digitálnej 
transformácie, ale takisto viedli 
k prehĺbeniu digitálnej nerovnosti 
a problémov, ktorým čelia ľudia 



PE655.918v03-00 6/44 AD\1215992SK.docx

SK

s obmedzeným prístupom k digitálnym 
technológiám alebo so slabými 
digitálnymi zručnosťami. Obnova po 
pandémii by mala zahŕňať opatrenia na 
nápravu týchto problémov, najmä 
posilnením digitálnych zručností vrátane 
zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov a podporu 
digitálnej rovnosti, ako aj na podporu 
otvorených softvérových a hardvérových 
riešení a zabezpečenie ochrany osobných 
údajov. Okrem toho by digitálna 
transformácia mala byť ekologická: 
zvyšujúci sa dopyt po elektrickej energii 
vyvolaný rastom digitálneho sektora by sa 
mal uspokojiť udržateľným spôsobom na 
základe opatrení v oblasti energetickej 
efektívnosti a výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 4

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 to aj v reakcii 
na výzvy identifikované v rámci 
európskeho semestra schopného 
mobilizovať aj súkromné investície, 
a ktorého cieľom je trvalo ovplyvniť 
produktivitu a odolnosť hospodárstva 
členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 5

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 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 obnovu európskeho 
hospodárstva, ktoré je výrazne ovplyvnené 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19, 
a zvýšiť jeho odolnosť intenzívnejšou 
realizáciou reforiem a súvisiacich 
verejných investícií v členských štátoch, 
ktoré sú schopné mobilizovať aj 
súkromné investície, pri zachovaní 
rovnakých podmienok na vnútornom 
trhu. Tento mechanizmus by mal byť 
komplexný a mal by vychádzať zo 
skúseností, ktoré Komisia a členské štáty 
získali pri používaní iných nástrojov 
a programov.

Pozmeňujúci návrh 6

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 premietnutie 
záväzkov Únie vykonávať Parížsku dohodu 
a plniť ciele OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja 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. Na tento účel by opatrenia na 
podporu spravodlivej ekologickej 
transformácie zahrnuté do plánu podpory 
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obnovy a odolnosti každého členského 
štátu mali zahŕňať sumu, ktorá 
predstavuje aspoň 37 % pridelených 
prostriedkov v rámci plánu, a opatrenia 
súvisiace s prechodom na digitálne 
technológie by mali predstavovať aspoň 
20 % prostriedkov pridelených na tento 
plán. Pri sledovaní plnenia záväzkov 
spravodlivej ekologickej transformácie 
v oblasti klímy by sa mali uplatňovať 
kritériá a rámec taxonómie EÚ.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Členské štáty by tiež mali 
zabezpečiť súlad ostatných činností 
zahrnutých do svojich plánov podpory 
obnovy a odolnosti so zásadou predbežnej 
opatrnosti „nespôsobovať žiadne 
významné škody“, ako sa uvádza v 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2020/8521a.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. 
EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 8

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 

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
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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.

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 
spravodlivej zelenej transformácie a 
otvorenej, udržateľnej a inkluzívnej 
digitálnej transformácie a podporu 
robustnej stratégie pre MSP vrátane 
mikropodnikov a stratégie pre priemysel, 
ktoré budú zohrávať prioritnú úlohu pri 
obnove, dekarbonizácii a modernizácii 
nášho hospodárstva a udržiavaní jeho 
konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci návrh 9

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 spravodlivého zeleného 
prechodu a digitálnej transformácie, ktorou 
sa má dosiahnuť cieľ klimaticky neutrálnej 
Európy do roku 2050, čím sa obnoví 
rastový potenciál hospodárstiev Únie 
v období po kríze, podporí tvorba 
pracovných miest a napomôže udržateľný a 
rodovo vyvážený rast pri súčasnom 
zabezpečení rovnakých podmienok 
jednotného trhu a strategickej autonómie 
Únie a zvýšení globálnej 
konkurencieschopnosti.

Pozmeňujúci návrh 10

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 každého členského štátu 
prispieval k cieľom mechanizmu, mal by 
obsahovať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom uceleného plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktorý umožní 
mobilizovať aj súkromné investície. 
Národné plány podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť v súlade 
s národnými energetickými a klimatickými 
plánmi, plánmi spravodlivej 
transformácie a partnerskými dohodami 
a operačnými programami v rámci fondov 
Únie a zabezpečovať súčinnosť s nimi 
a mali by byť takisto v súlade s prioritami 
a cieľmi iných fondov a programov Únie, 
s národnými programami reforiem 
a s príslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých krajín identifikovanými 
v kontexte európskeho semestra. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody, digitálnej 
agendy a priemyselnej stratégie, ako aj 
stratégie pre MSP, by sa v plánoch 
podpory obnovy a odolnosti mali stanoviť 
aj opatrenia, ktoré sú relevantné pre 
spravodlivý zelený prechod 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.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
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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 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 spolu 
s národným programom 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.

Pozmeňujúci návrh 12

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 rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre spravodlivý zelený prechod 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.
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Pozmeňujúci návrh 13

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 

(22) Komisia by mala plány podpory 
obnovy a odolnosti predložené členskými 
štátmi posúdiť a mala by konať v úzkej 
spolupráci s každým 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 obsahuje opatrenia, 
ktoré účinne prispievajú k spravodlivej 
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 plán podpory obnovy 
a odolnosti podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre danú krajinu 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či odôvodnenie 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
predložil členský štát, je primerané, 
realistické a zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť; či 
sa vykonali riadne konzultácie so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami; či 
členské štáty dodržiavajú hodnoty Únie 
zakotvené v článku 2 ZEÚ [zásady 
právneho štátu]; či navrhnutý plán 
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navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

podpory obnovy a odolnosti zahŕňa 
opatrenia na implementáciu reforiem 
a verejných investičných projektov, ktoré 
umožnia mobilizovať aj súkromné 
investície a ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
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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) 
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.

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

Pozmeňujúci návrh 16

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 

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

odôvodnenú žiadosť posúdiť a do dvoch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

(34) Na účely transparentnosti by sa 
plány podpory obnovy a odolnosti, ktoré 
Komisia prijme, mali oznámiť Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia a dotknutý 
členský štát by mali podľa potreby 
vykonávať príslušné komunikačné činnosti.

Pozmeňujúci návrh 18

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 

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by sa mal schváliť 
delegovanými aktami. Na zabezpečenie 
účinného hodnotenia súladu plánu s 
cieľmi tohto nariadenia má Komisia 
právomoc prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ) na doplnenie 
tohto nariadenia v súvislosti so 
schvaľovaním plánov podpory obnovy 
a odolnosti a s platbou finančnej podpory 
po splnení príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt. Je osobitne dôležité, 
aby Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni odborníkov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. 
apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. 
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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.

Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematický 
prístup na zasadnutia expertných skupín 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov. 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 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 



AD\1215992SK.docx 17/44 PE655.918v03-00

SK

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).

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „odolnosť“ znamená schopnosť 
čeliť hospodárskym, spoločenským a 
ekologickým otrasom a pretrvávajúcim 
štrukturálnym zmenám vyplývajúcim z 
akejkoľvek krízy spravodlivým, 
udržateľným a inkluzívnym spôsobom a 
zachovať spoločenský blahobyt, a to 
zaručením strategickej autonómie 
Európskej únie, pokiaľ ide o aktíva a 
technológie potrebné na stabilitu a 
bezpečnosť európskych spoločností, 
prekonanie krízy bez ohrozenia dedičstva 
budúcich generácií a zároveň 
zabezpečenie otvorenosti a sily EÚ na 
svetovom trhu.

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Zásada „nespôsobovať žiadne 
významné škody“ znamená zabezpečenie 
toho, aby žiadne opatrenie ani investícia 
zahrnuté do plánov podpory obnovy a 
odolnosti nespôsobili významné 
poškodenie ktoréhokoľvek z 
environmentálnych cieľov stanovených v 
článku 9 nariadenia (EÚ) 2020/852 v 
súlade s článkom 17 uvedeného 
nariadenia;



PE655.918v03-00 18/44 AD\1215992SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 21

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 sa vzťahuje na oblasti 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, spravodlivého 
zeleného prechodu a digitálnej 
transformácie, MSP vrátane 
mikropodnikov, strategickej autonómie 
Únie vrátane jej priemyselnej autonómie, 
najmä v sektoroch s vyspelými 
technológiami orientovanými na 
budúcnosť, zdravia, dlhodobej 
konkurencieschopnosti na globálnych 
trhoch, odolnosti, produktivity, odbornej 
prípravy a zručností, ľudského a 
sociálneho kapitálu, výskumu a inovácií v 
strategických odvetviach orientovaných 
na budúcnosť, zdravia, sociálnej a 
kritickej infraštruktúry, energetiky 
vrátane energetickej účinnosti, 
obnoviteľných energií a bezpečnosti jej 
dodávok, inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, kvalitných 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Investície financované prostredníctvom 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti majú v záujme budúcich 
generácií pozitívny dlhodobý vplyv na 
hospodársku a sociálnu odolnosť, 
udržateľnosť a dlhodobú prosperitu a 
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konkurencieschopnosť členských štátov, 
najmä vzhľadom na to, že nástroj vytvára 
rast a príjmy pre členské štáty a Úniu, 
ktoré budú mať prospech z Európskeho 
nástroja obnovy (ďalej len „Next 
Generation EU“) a jeho systémov 
splácania.

Pozmeňujúci návrh 23

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 
zabezpečiť dlhodobú udržateľnú 
hospodársku prosperitu Únie, podporiť 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť Únie a jej dlhodobú 
konkurencieschopnosť zlepšením 
odolnosti a prispôsobivosti členských 
štátov, zmiernením sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov krízy a 
podporou spravodlivého zeleného 
prechodu a digitálnej transformácie, 
podporou digitálnej autonómie, 
kľúčových stratégií, najmä v oblasti 
dôležitých projektov spoločného 
európskeho záujmu (IPCEIs), 
priemyselnej stratégie pre Európu, 
stratégie pre európske inovácie, 
obehového hospodárstva, výskumu a 
inovácií a technológií orientovaných na 
budúcnosť.

Všeobecným cieľom Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti sa tým 
prispeje k obnoveniu rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie a jej priemyselných 
ekosystémov a strategických hodnotových 
reťazcov, podpore tvorby pracovných 
miest, najmä zvyšovaním 
zamestnateľnosti mladých ľudí a 
kvalitných pracovných miest, ako aj 
znížením závislosti od tretích krajín v 
strategických oblastiach, a to aj 
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prostredníctvom inteligentného presunu a 
podpory priemyselných odvetví, ktoré sa 
ukázali ako kritické v období po kríze 
COVID-19, zachovávaním stability 
finančných systémov, zabezpečením 
dlhodobej pridanej hodnoty finančnej 
podpory a zachovaním jej dlhodobého 
potenciálu na jednotnom trhu v rámci 
Únie, pričom sa zachová dlhodobý 
potenciál jednotného trhu,

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti a súvisiace výdavky musia byť 
v súlade s európskou zelenou dohodou 
a Parížskou dohodou o klíme 
a dodržiavať zásadu „nespôsobovať 
významné škody“.

Pozmeňujúci návrh 25

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 

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, 
so zapojením občianskej spoločnosti 
a miestnych komunít, s 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 



AD\1215992SK.docx 21/44 PE655.918v03-00

SK

informačných technológií, ako aj všetky 
ďalšie výdavky na technickú 
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 výmenu informácií a inštitucionálnymi 
nástrojmi informačných technológií, ako 
aj všetky ďalšie výdavky na technickú 
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.

Pozmeňujúci návrh 26

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 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre priemyselnú stratégiu Únie 
a členských štátov, najmä pri podpore 
MSP a mikropodnikov, spravodlivý zelený 
prechod na klimatickú neutralitu 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 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, ako aj s 
relevantnými výzvami a prioritami 
špecifickými pre jednotlivé krajiny 
určenými v kontexte európskeho semestra, 
a to najmä s tými, ktoré sú relevantné pre 
rozsah tohto nariadenia alebo z neho 
vyplývajú. Plány podpory obnovy a 
odolnosti musia byť takisto v súlade s 
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cieľom umožniť investície do aktív, 
technológií a infraštruktúr orientovaných 
na budúcnosť, ktorými sa zabezpečí 
dlhodobá odolnosť a 
konkurencieschopnosť Únie na 
globálnych trhoch a posilní sa strategická 
autonómia Únie a vytvorí súčinnosť so 
všetkými príslušnými fondmi a 
programami 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 […]

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom prispieť k spravodlivému 
zelenému prechodu a digitálnej 
transformácii aspoň 37 % prostriedkov 
pridelených v rámci plánu na podporu 
obnovy a odolnosti prispeje k opatreniam 
na podporu spravodlivej ekologickej 
transformácie v súlade s nariadením o 
taxonómii a aspoň 20 % vyčlenených 
prostriedkov z tohto plánu prispeje k 
opatreniam na podporu digitálnej 
transformácie.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 

vypúšťa sa
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európskeho semestra;

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
prispieva k plneniu kľúčových stratégií 
Únie a posilňuje strategickú autonómiu 
Únie a konkurencieschopnosť, potenciál 
rastu, najmä pre MSP a mikropodniky, 
priemyselné ekosystémy a strategické 
hodnotové reťazce, kvalitu verejných 
služieb, vytváranie kvalitných pracovných 
miest, najmä zamestnateľnosť mladých 
ľudí, a sociálnu odolnosť dotknutého 
členského štátu, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy, ako aj jeho prínos 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie, pri 
súčasnom zabezpečení rovnakých 
podmienok jednotného trhu;

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) objasnenie spôsobu, ako by mali 
opatrenia uvedené v pláne prispieť k 
spravodlivému ekologickému prechodu a 
cieľu klimatickej neutrality EÚ a 
preukázať ich súlad s národnými plánmi 
v oblasti klímy a energetiky;

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vysvetlenie toho, ako sa očakáva, 
že plán prispeje k spravodlivej digitálnej 
transformácii a k výzvam vyplývajúcim zo 
začlenenia digitálnej prístupnosti so 
zameraním na priemysel Únie vrátane 
strategických ekosystémov, podporu 
výskumu a zavádzania technológií v 
oblastiach, ako je umelá inteligencia, 5G, 
dátové hospodárstvo, digitálna priepasť, 
rozvoj digitálnych zručností vrátane 
zvyšovania úrovne zručností a 
rekvalifikácie pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) vysvetlenie toho, ako sa v pláne 
posilňujú stratégie Únie týkajúce sa 
dôležitých projektov spoločného 
európskeho záujmu (IPCEIs), európskych 
MSP a mikropodnikov, obehového 
hospodárstva, výskumu a inovácií v 
kľúčových technológiách a strategických 
odvetviach, ktoré môžu okrem iného 
zahŕňať energiu z obnoviteľných zdrojov 
a energeticky účinné technológie, a ďalšie 
odvetvia vyspelých technológií 
orientované na budúcnosť;

Pozmeňujúci návrh 33

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) vysvetlenie, ako je plán vzájomne 
prepojený a v súlade s kľúčovými 
programami financovania z Únie, ako sú 
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Horizont Európa, program Digitálna 
Európa, Fond na spravodlivú 
transformáciu, Nástroj na prepájanie 
Európy, štrukturálne fondy, vesmírny 
program, Európsky obranný fond, 
InvestEU;

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) vysvetlenie toho, ako sa v pláne 
investuje do dlhodobo udržateľných 
hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych činností, technológií a 
priemyselných odvetví, ktoré vytvárajú 
príležitosti pre budúce generácie;

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ce) návrh opatrení, ktoré zaručujú 
viditeľnosť financovania z Únie 
a transparentnosti príjemcov v súlade s 
článkom 26;

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) odhadované celkové náklady na 
reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje 
predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej aj „odhadované celkové 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“),  podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť;

f) odhadované jednotkové a celkové 
náklady na reformy a investície, na ktoré sa 
vzťahuje predložený plán podpory obnovy 
a odolnosti (ďalej len „odhadované 
náklady na plán podpory obnovy 
a odolnosti“), podložené náležitým 
odôvodnením a ich primeranosť 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť;

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia posúdi význam 
a koherentnosť plánu podpory obnovy 
a odolnosti a jeho prínos k zelenej 
a digitálnej transformácii, a na tento účel 
zohľadní tieto kritériá:

3. Komisia posúdi význam 
a koherentnosť plánu podpory obnovy 
a odolnosti a jeho prínos k spravodlivému 
zelenému prechodu a digitálnej 
transformácii, a na tento účel zohľadní tieto 
kritériá:

Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) či opatrenia navrhnuté v pláne 
prispejú k dosiahnutiu všeobecných a 
konkrétnych cieľov stanovených v článku 
4 a či je plán v súlade s rozsahom 
pôsobnosti tohto nariadenia podľa článku 
3;
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán zahŕňa opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k cieľom uvedeným v 
článku 15 písm. b), c) a ca);

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či plán prispieva k stratégiám Únie 
uvedeným v článku 15 písm. cb);

Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) či je plán prepojený a súdržný s 
programami Únie uvedenými v článku 15 
písm. cc);

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) či plán obsahuje účinné  opatrenia 
na zabezpečenie viditeľnosti financovania 
Únie a transparentnosti príjemcov;
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Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bd) či bude plán zameraný na 
nadchádzajúci hospodársky cyklus a bude 
sa zameriavať na činnosti, technológie 
a odvetvia, ktoré vytvárajú dlhodobé 
prínosy;

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
kvalitných pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti a 
strategických hodnotových reťazcov 
členského štátu, zmierni ekonomický 
a sociálny dosah krízy a prispeje 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a strategickej 
nezávislosti Únie;

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) či plán podpory obnovy a odolnosti 
obsahuje opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti;

(Netýka sa slovenskej verzie.)  
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Komisia prijme rozhodnutie do 
dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia 
návrhu členským štátom, a to 
prostredníctvom delegovaného aktu 
v súlade s článkom 27. Ak Komisia plán 
podpory obnovy a odolnosti posúdi kladne 
alebo čiastočne kladne, v uvedenom 
rozhodnutí sa stanovia reformy a investičné 
projekty, ktoré má členský štát 
implementovať, vrátane čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj finančný 
príspevok alokovaný v súlade s článkom 
11.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) ak plán podpory obnovy a odolnosti 
nespĺňa uspokojivo kritériá stanovené 
v článku 16 ods. 3, dotknutému členskému 
štátu sa nealokuje žiaden finančný 
príspevok.

c) ak plán podpory obnovy a odolnosti 
nespĺňa uspokojivo akékoľvek kritériá 
stanovené v článku 16 ods. 3, dotknutému 
členskému štátu sa nealokuje žiaden 
finančný príspevok a uplatní sa odsek 5 
tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak plán podpory obnovy 
a odolnosti spĺňa len niektoré kritériá 
uvedené v článku 16 ods. 3 alebo spĺňa 
tieto kritériá len čiastočne, Komisia 
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stanoví finančný príspevok pridelený 
dotknutému členskému štátu do výšky 
odhadovaných nákladov na reformy 
a investície, ktoré spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 16 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) opis reforiem a investičných 
projektov a výška odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti;

b) opis reforiem a investičných 
projektov v rámci plánu podpory obnovy a 
odolnosti a súm ich príslušných 
odhadovaných nákladov;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak Komisia plán podpory obnovy 
a odolnosti posúdi záporne, do štyroch 
mesiacov od podania návrhu členským 
štátom predloží riadne odôvodnené 
posúdenie.

5. Ak Komisia plán podpory obnovy 
a odolnosti posúdi záporne, prílohou 
rozhodnutia je riadne odôvodnené 
posúdenie oznámené do dvoch mesiacov 
od podania návrhu členským štátom. 
Dotknutý členský štát môže predložiť 
ďalší plán podpory obnovy a odolnosti 
a môže pritom použiť aj Nástroj 
technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, odôvodňujú zmenu príslušného plánu 
podpory obnovy a odolnosti, posúdi nový 
plán v súlade s ustanoveniami článku 16 
a do štyroch mesiacov od oficiálneho 
predloženia žiadosti prijme nové 
rozhodnutie v súlade s článkom 17.

2. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, odôvodňujú zmenu príslušného plánu 
podpory obnovy a odolnosti, posúdi nový 
plán v súlade s ustanoveniami článku 16 
a do dvoch mesiacov od oficiálneho 
predloženia žiadosti prijme nové 
rozhodnutie v súlade s článkom 17.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, neodôvodňujú zmenu príslušného 
plánu podpory obnovy a odolnosti, do 
štyroch mesiacov od oficiálneho 
predloženia žiadosti ju zamietne po tom, 
ako dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky v lehote 
jedného mesiaca od oznámenia záverov 
Komisie.

3. Ak sa Komisia domnieva, že 
dôvody, ktoré uviedol dotknutý členský 
štát, neodôvodňujú zmenu príslušného 
plánu podpory obnovy a odolnosti, do 
dvoch mesiacov od oficiálneho predloženia 
žiadosti ju zamietne po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky v lehote 
jedného mesiaca od oznámenia záverov 
Komisie.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 

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

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

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Aby Európsky parlament mohol 
vykonávať primeranú kontrolu účinnosti, 
účelnosti a dôsledkov finančnej podpory v 
rámci mechanizmu, výročná správa sa 
predkladá Európskemu parlamentu 
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a Rade ako súčasť integrovaného 
podávania správ o finančnej 
zodpovednosti a je súčasťou ročného 
postupu udelenia absolutória ako 
samostatná kapitola v správe Komisie 
o absolutóriu.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie musia, najmä pri 
propagácii akcií a ich výsledkov, priznať 
pôvod a zabezpečiť zviditeľnenie 
finančných prostriedkov Únie tak, že 
poskytujú koherentné, účinné a primerané 
cielené informácie rôznym cieľovým 
skupinám vrátane médií a verejnosti.

1. Členské štáty a iní príjemcovia 
finančných prostriedkov Únie priznávajú 
pôvod a sústavne zabezpečujú viditeľnosť 
finančných prostriedkov Únie, najmä pri 
propagácii akcií a ich výsledkov tým, že 
zobrazia emblém Únie spolu s odkazom 
na Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti, z ktorého sa podporujú 
príslušné akcie, offline aj online 
a poskytujú ucelené, účinné a primerané 
cielené informácie rôznym cieľovým 
skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia v súvislosti s nástrojmi 
zriadenými týmto nariadením, ich akciami 
a výsledkami vykonáva informačné 
a komunikačné činnosti. Finančné zdroje 
alokované na nástroje zriadené týmto 
nariadením zároveň prispievajú 
k inštitucionálnej komunikácii 
o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 
týkajú cieľov uvedených v článku 4.

2. Komisia používateľsky ústretovým 
spôsobom vykonáva informačné 
a komunikačné činnosti s cieľom zvýšiť 
informovanosť občanov, podnikov, najmä 
MSP, a verejnej správy o finančných 
zdrojoch poskytovaných prostredníctvom 
nástrojov zriadených týmto nariadením, 
ako aj o príslušných opatreniach a ich 
výsledkoch. Finančné zdroje alokované na 
nástroje zriadené týmto nariadením 
zároveň prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
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pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 4.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zriadi digitálny monitorovací 
systém, ktorým sa zabezpečí úplná 
transparentnosť verejnosti 
prostredníctvom ľahko dostupnej 
digitálnej platformy s možnosťou 
vyhľadávania a so zoznamom všetkých 
príjemcov finančných prostriedkov 
vyplývajúcich z vnútroštátnych plánov 
podpory obnovy a odolnosti, v rámci 
ktorého musia členské štáty poskytnúť 
potrebné informácie.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 27 Článok 27
Postup výboru Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený 
výbor je výborom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011.

1. Komisii sa udeľuje právomoc 
prijímať delegované akty za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) 
č. 182/2011.

2. Právomoc prijímať delegované 
akty uvedené v článku 17 a článku 19 sa 
Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.
3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 17 a článku 19 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
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únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.
4. Komisia pred prijatím 
delegovaného aktu konzultuje s 
odborníkmi určenými jednotlivými 
členskými štátmi v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva.
5. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.
6. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 17 a článku 19 nadobudne 
účinnosť vtedy, ak Európsky parlament 
ani Rada nevznesú námietku počas troch 
mesiacov od oznámenia o uvedenom akte 
Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak 
pred uplynutím uvedeného obdobia 
Európsky parlament aj Rada informovali 
Komisiu o tom, že nevznesú námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a. či opatrenia navrhnuté v pláne 
prispejú k dosiahnutiu cieľa stanoveného 
v článku 4 a či je plán v súlade 
s rozsahom pôsobnosti tohto nariadenia 
podľa článku 3;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Príloha 2 – bod 1 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušných odporúčaniach pre danú 
krajinu určených dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či investície zahrnuté do plánu 
spĺňajú zásadu „nespôsobovať významné 
škody“ a požiadavky tzv. minimálnych 
záruk;

Pozmeňujúci návrh 65

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest, ekonomickej a sociálnej 
odolnosti, priemyselných ekosystémov 
a strategických hodnotových reťazcov 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti pri 
súčasnom zabezpečení rovnakých 
podmienok jednotného trhu a strategickej 
autonómie Únie;
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Pozmeňujúci návrh 66

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) či plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti;

f) či plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti, ktoré sú zároveň v súlade 
s príslušnými odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny adresovanými 
dotknutému členskému štátu alebo 
v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a ktoré umožňujú 
mobilizovať aj súkromné investície;

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) či sa vykonali riadne konzultácie 
so všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami, ako sa stanovuje v článku 15;

Pozmeňujúci návrh 68

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k vytvoreniu klimaticky neutrálnych 
systémov šetrných k životnému prostrediu, 
k ekologizácii hospodárskych alebo 
sociálnych odvetví a k energetickej 
efektívnosti a efektívnosti využívania 
zdrojov v týchto odvetviach v záujme 
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celkového cieľa klimaticky neutrálnej 
Európy do roku 2050 pri súčasnom 
zachovaní technologickej neutrality;

Pozmeňujúci návrh 69

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo a

Pozmeňujúci návrh 70

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k digitálnej transformácii hospodárskych 
alebo sociálnych odvetví, podporí výskum 
a zavádzanie technológií v oblastiach, ako 
je umelá inteligencia, 5G a dátové 
hospodárstvo, prispeje k digitálnej 
dostupnosti a zníži digitálnu priepasť;

Pozmeňujúci návrh 71

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo a

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.2 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k riešeniu výziev vyplývajúcich zo 
spravodlivého zeleného prechodu 
a digitálnej transformácie

Pozmeňujúci návrh 73

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— vykonanie plánovaných opatrení 
bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.

— vykonanie plánovaných opatrení 
bude mať podľa očakávaní dlhodobý a 
trvalý pozitívny vplyv.

Pozmeňujúci návrh 74

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, najmä 
pre MSP, tvorbe pracovných miest, 
strategickej nezávislosti a dlhodobej 
konkurencieschopnosti Únie, 
priemyselným ekosystémom a 
strategickým hodnotovým reťazcom a 
bude mať pozitívny dlhodobý vplyv na 
hospodársku a sociálnu odolnosť, 
udržateľnosť a dlhodobý rast členského 
štátu s cieľom vytvoriť príležitosti pre 
budúce generácie, zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy a prispeje 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 75
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, najmä pre MSP, mikropodniky 
a začínajúce podniky, posilnenie 
priemyselných ekosystémov a 
strategických hodnotových reťazcov, na 
stimuláciu tvorby pracovných miest 
a zmierňovanie negatívnych účinkov krízy, 
pričom predchádza nepriaznivým vplyvom 
týchto opatrení na klímu a životné 
prostredie,

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 4 – zarážka 1 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- a
– či bude plán podpory obnovy a odolnosti 
zameraný na nadchádzajúci hospodársky 
cyklus a bude sa zameriavať na činnosti, 
technológie a odvetvia, ktoré vytvárajú 
dlhodobé prínosy;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 4 – zarážka 1 b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- a
– očakáva sa, že plán podpory obnovy a 
odolnosti prispeje k posilneniu 
strategickej autonómie Únie v kľúčových 
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hodnotových reťazcoch

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 4 – zarážka 1 c (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

- a
– očakáva sa, že plán podpory obnovy a 
odolnosti sa zameria na investície do 
dlhodobých projektov, ktoré vytvoria rast 
a príjmy pre členské štáty a Úniu, ktoré 
budú mať prospech z Európskeho 
nástroja obnovy (ďalej len „Next 
Generation EU“) a jeho systémov 
splácania v záujme budúcich generácií,

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak plán podpory obnovy 
a odolnosti spĺňa len niektoré kritériá 
uvedené v článku 16 ods. 3 alebo spĺňa 
tieto kritériá len čiastočne, finančný 
príspevok pridelený dotknutému 
členskému štátu nebude vyšší ako celková 
suma odhadovaných nákladov na reformy 
a investície, ktoré spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 16 ods. 3.
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