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Pozmeňujúci návrh 28
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Valérie Hayer

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, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v odvetví stavebníctva vrátane obnovy 
a integrácie inovačných riešení a v ďalších 
kľúčových odvetviach hospodárstva, ako 
aj budovanie konkurencieschopného 
a inovatívneho európskeho priemyslu sú 
dôležité pre dosiahnutie udržateľného rastu 
a pomáhajú pri tvorbe kvalitných 
pracovných miest v Únii. Diverzifikáciou 
kľúčových dodávateľských reťazcov 
zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia 
odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 

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

urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov, ako aj 
sociálne investície zamerané na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti, bezpečnosti 
a zdravého vnútorného prostredia 
v budovách a investície do ďalších 
kľúčových hospodárskych odvetví 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.

Or. en

Odôvodnenie

Zásahy v sektore stavebníctva by sa nemali zameriavať len na bývanie a energetickú 
efektívnosť, ale aj na budovy vo všeobecnosti, ako aj na ich bezpečnosť a kvalitu ovzdušia vo 
vnútorných priestoroch.

Pozmeňujúci návrh 31
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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. 

(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 zameraných na podporu 
prechodu na energiu z obnoviteľných 
zdrojov, zvýšenie energetickej efektívnosti 
v oblasti bývania a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a splnenie 
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Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

cieľa Únie v oblasti klimatickej neutrality 
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 32
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 
s obmedzeným prístupom k digitálnym 
technológiám alebo so slabými 
digitálnymi zručnosťami. Obnova po 
pandémii by mala zahŕňať opatrenia na 
nápravu týchto problémov 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Existujú dôkazy, že ženy 
v dôsledku krízy prichádzajú 
o zamestnanie častejšie ako muži. Je 
nevyhnutné zabrániť tomu, aby finančná 
pomoc Únie smerovala najmä do odvetví, 
v ktorých dominujú muži. Podpora rodovo 
vyváženého rastu by mala byť základnou 
súčasťou riešenia dôsledkov krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19. V tom 
zohráva hlavnú úlohu tzv. ekonomika 
v oblasti starostlivosti a opatrovateľských 
služieb, najmä investície do starostlivosti 
o deti a do škôl odolných voči kríze.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri štúdiu Dr. Elisabeth Klatzerovej a Dr. Azzury Rinaldiovej.

Pozmeňujúci návrh 34
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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, ktorý by bol 
schopný mobilizovať aj súkromné 
investície a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Vzhľadom na to je potrebné 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom a poskytnúť im 
priamu finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na 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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 

(8) Vzhľadom na to je potrebné 
posilniť súčasný rámec poskytovania 
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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.

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, 
ktoré umožnia mobilizovať aj súkromné 
investície. 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 37
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 
50 % svojich zdrojov k začleňovaniu akcií 
v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 50 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy a ochrany životného prostredia. 
Zmena klímy a degradácia ekosystémov 
sú hlavnými hybnými silami 
environmentálneho stresu, ktoré vytvorili 
podmienky na vznik a šírenie ochorenia 
COVID-19 a potenciálnych budúcich 
pandémií. Všetky investície v rámci 



PE657.162v01-00 10/141 AM\1212267SK.docx

SK

mechanizmu by preto mali spĺňať kritériá 
environmentálnej udržateľnosti 
vymedzené v [nariadení o taxonómii] 
a prinajmenšom dodržiavať zásadu 
„nespôsobovať významné škody“ a plniť 
požiadavky tzv. minimálnych záruk. Pri 
sledovaní plnenia záväzkov v oblasti klímy 
by sa mali uplatňovať kritériá a rámec 
taxonómie EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 
zelenej transformácie, ale aj otvorenej, 
udržateľnej a inkluzívnej digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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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 42
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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 

(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 spravodlivej zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
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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.

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 pri 
súčasnom zabezpečení rovnakých 
podmienok jednotného trhu a strategickej 
autonómie Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Josianne Cutajar

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 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. 
Mechanizmus by mal prispievať aj 
k dosiahnutiu rodovej rovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 
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 a rodovo 
vyvážený rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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 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, napomôže udržateľný rast a posilní 
globálna konkurencieschopnosť Európy.

Or. en



AM\1212267SK.docx 15/141 PE657.162v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 46
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, 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, 
životného prostredia a ochrany údajov. 
Prostredníctvom mechanizmu by sa 
nemali financovať činnosti súvisiace 
s výrobou, spracovaním, distribúciou, 
skladovaním alebo spaľovaním fosílnych 
palív; vyraďovanie, prevádzka, adaptácia 
alebo výstavba jadrových elektrární; 
ukladanie odpadu na skládkach 
a investície do zariadení na spaľovanie 
odpadu; investície do letiskovej 
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infraštruktúry s výnimkou 
najvzdialenejších regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a investičných 
projektov prostredníctvom uceleného plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktorý umožní 
mobilizovať aj súkromné investície. Plán 
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 
synergie s nimi a mal 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 
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.
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Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium.

Pozmeňujúci návrh 48
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, 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, digitálnej 
agendy a priemyselnej stratégie, 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 
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a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu. 
Ukazovatele HDP a miery 
nezamestnanosti by mali odrážať vplyv 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 
na jednotlivé členské štáty, ktorý by sa 
mal takisto zohľadniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Je potrebné stanoviť postup (20) Je potrebné stanoviť postup 
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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.

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 kedykoľvek od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia až do 31. 
augusta 2024. Na zabezpečenie rýchlej 
realizácie by členské štáty mali mať 
možnosť predložiť návrh plánu spolu 
s príslušným návrhom rozpočtových 
údajov už šesť mesiacov pred oficiálnym 
predložením plánu podpory obnovy 
a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 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.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. V tejto súvislosti by plán na 



PE657.162v01-00 20/141 AM\1212267SK.docx

SK

podporu obnovy a odolnosti mal byť samostatným aktom, a nie prílohou k národnému 
programu reforiem.

Pozmeňujúci návrh 52
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by preukázať, ako sa očakáva, že plán 
prispeje k rodovej rovnosti a rodovo 
vyváženému rastu a tvorbe pracovných 
miest; 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 53
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar
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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 spravodlivú 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

Odôvodnenie

Zásada spravodlivej transformácie, pri ktorej sa nezabudne na nikoho, by sa mala vzťahovať 
aj na zelenú a digitálnu transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 54
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 

(22) Komisia by mala plán podpory 
obnovy a odolnosti predložený členským 
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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 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

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 rodovo vyváženého 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 sú z plánu vylúčené 
činnosti, ktoré nespĺňajú kritériá 
udržateľnosti vymedzené v [nariadení 
o taxonómii]; 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 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 
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plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 

(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 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 navrhnutý členským štátom 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných 
v príslušnom odporúčaní pre danú 
krajinu určenom dotknutému členskému 
štátu alebo v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra; či 
odôvodnenie odhadovaných nákladov na 
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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 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

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 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.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium.

Pozmeňujúci návrh 56
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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, 

(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, 
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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.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa zavádza možnosť 
čiastočného schválenia plánu podpory obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 57
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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) 
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 

(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 
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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.

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

Odôvodnenie

Zásada spravodlivej transformácie, pri ktorej sa nezabudne na nikoho, by sa mala vzťahovať 
aj na zelenú a digitálnu transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 58
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 dvoch 
mesiacov prijať nové rozhodnutie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zrýchliť proces schvaľovania plánov podpory obnovy 
a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 59
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
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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 každých šesť 
mesiacov 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 60
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39



PE657.162v01-00 28/141 AM\1212267SK.docx

SK

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 
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 

(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 
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 
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v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom pre správne finančné 
riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.

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 62
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 63
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „odolnosť“ je schopnosť 
európskeho hospodárstva, 
poľnohospodárstva a priemyslu 
produkovať v rámci jednotného trhu 
všetok potrebný tovar a služby s cieľom 
zaručiť strategickú autonómiu Európskej 
únie, posilniť nezávislosť od tretích 
krajín, pokiaľ ide o aktíva a technológie, 
ktoré sú potrebné pre stabilitu 
a bezpečnosť európskych spoločností, na 
zvládnutie otrasov a pretrvávajúcich 
štrukturálnych zmien s obmedzeným 
vplyvom na budúce generácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. „obnova“ je proces plánovaný na 
obnovu európskych a národných 
hospodárstiev po tom, ako boli vystavené 
kríze v dôsledku vonkajších 
a nepredvídateľných faktorov, a to 
prijímaním podporných opatrení, ktoré 
nebudú po ukončení programu 
predmetom monitorovania 
prostredníctvom diskriminačného 
a zaťažujúceho dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
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Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. „odolnosť“ je schopnosť 
minimalizovať bezprostredné a dlhodobé 
negatívne dôsledky vyplývajúce z mikro- 
a makroekonomickej krízy znížením 
zraniteľnosti národných hospodárstiev 
a zmiernením úrovne závislosti 
strategických odvetví EÚ od tretích krajín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. zásada „nespôsobovať významné 
škody“ znamená nespôsobovať významné 
škody z hľadiska environmentálnych 
cieľov podľa vymedzenia v článku 17 
nariadenia (EÚ) 2020/852 [nariadenie 
o taxonómii];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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3b. „minimálne záruky“ sú postupy 
vymedzené v článku 18 nariadenia (EÚ) 
2020/852 [nariadenie o taxonómii];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3c. „odolnosť“ je schopnosť čeliť 
spoločenským, hospodárskym 
a ekologickým 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 69
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, ekologického 
prechodu na klimatickú neutralitu do 
roku 2050 a otvorenej, udržateľnej 
a inkluzívnej digitálnej transformácie, 
zdravia, konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
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stability finančných systémov. udržateľného, rodovo vyváženého 
a inkluzívneho rastu, pracovných miest 
a investícií, ako aj stability finančných 
systémov.

Činnosti sa prostredníctvom mechanizmu 
podporia len vtedy, ak je možné 
preukázať, že nespôsobia žiadne 
významné škody, spĺňajú požiadavky tzv. 
minimálnych záruk, ako sú vymedzené 
v nariadení (EÚ) 2020/852 [nariadenie 
o taxonómii], a nebudú viesť 
k zakonzervovaniu uhlíkovo náročných 
aktív ani brániť zavedeniu alternatív 
s nulovými emisiami uhlíka.
Prostredníctvom mechanizmu sa 
nefinancuje výroba, spracovanie, 
distribúcia, skladovanie ani spaľovanie 
fosílnych palív; vyraďovanie, prevádzka, 
adaptácia ani výstavba jadrových 
elektrární; zneškodňovanie odpadu 
a investície do zariadení na spaľovanie 
odpadu; investície do letiskovej 
infraštruktúry s výnimkou 
najvzdialenejších regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

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, 

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva strategické 
oblasti politiky týkajúce sa hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, cieľov 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja, 
spravodlivej zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania, odbornej 
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pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

prípravy a zručností, ľudského 
a sociálneho kapitálu, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, pracovných miest, 
investícií, hmotných a nehmotných 
infraštruktúr, udržateľnej dopravy 
a mobility, energetickej efektívnosti, 
obehovosti, obnovy miest, rodovej 
rovnosti, ochrany ľudských a sociálnych 
práv a dodržiavania zásad právneho štátu, 
ako aj stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Bart 
Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie 
Hayer

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 
transformácie, digitálnej transformácie, 
kritických infraštruktúr, zdravia, 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
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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, sociálne 
spravodlivej zelenej a digitálnej 
transformácie, verejného zdravia, 
odolnosti, produktivity, vzdelávania 
a zručností, výskumu a inovácií, 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, kvalitných 
pracovných miest a verejných investícií, 
ako aj stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Pernille Weiss, Seán Kelly, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Tomas Tobé, Sara 
Skyttedal

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 strategickej autonómie EÚ, 
pričom sa chránia a podporujú zásady 
jednotného trhu a predchádza sa 
neudržateľným koncentráciám trhu, 
ďalej hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, dlhodobej 
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
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Pozmeňujúci návrh 74
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

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, energie 
a bezpečnosti jej dodávok, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a špičkových inovácií 
v strategických odvetviach, ako sú 
vodíkové technológie, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

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, 

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa strategickej autonómie EÚ 
vrátane letectva, obrany a bezpečného 
pripojenia, hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
transformácie, zdravia, dlhodobej 
konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
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pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ako aj 
stability finančných systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, priemyselnej 
autonómie a premiestňovania, 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Pietro Fiocchi

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 

Rozsah uplatňovania Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti zriadeného 
týmto nariadením pokrýva oblasti politiky 
týkajúce sa hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti, zelenej a digitálnej 
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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.

transformácie, MSP vrátane 
mikropodnikov, 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 78
Angelika Niebler

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 na svetových 
trhoch, 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 79
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
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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.

na podporu obnovy a odolnosti je 
zabezpečenie dlhodobej hospodárskej 
prosperity Únie, ktorá umožní rýchle 
splatenie úverov poskytnutých 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, ktoré by nemali predstavovať 
finančnú záťaž pre ďalšie generácie, 
podpora hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a dlhodobej 
konkurencieschopnosti Únie, a to 
zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmiernením sociálnych 
a ekonomických dôsledkov krízy, 
podporou zelenej a digitálnej transformácie 
a podporou digitálnej autonómie, 
kľúčových stratégií, najmä pokiaľ ide 
o dôležité projekty spoločného európskeho 
záujmu, priemyselnej stratégie pre 
Európu, stratégie pre európske MSP, 
obehového hospodárstva, výskumu 
a inovácií v kľúčových technológiách, 
moderného zdravotníctva, obrany, 
letectva, bezpečného pripojenia 
a migrácie, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
podporí tvorba pracovných miest v období 
po pandémii COVID-19, napomôže 
dlhodobý udržateľný rast a zníži závislosť 
od tretích krajín v strategických 
oblastiach.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Christian Ehler

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 

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je 
zabezpečenie dlhodobej hospodárskej 
prosperity Únie, ktorá umožní rýchle 
splatenie úverov poskytnutých 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
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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.

EU, ktoré by nemali predstavovať 
finančnú záťaž pre ďalšie generácie, 
podpora hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a dlhodobej 
konkurencieschopnosti Únie, a to 
zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmiernením sociálnych 
a ekonomických dôsledkov krízy 
a podporou zelenej a digitálnej 
transformácie, kľúčových stratégií, 
konkrétne dôležitých projektov 
spoločného európskeho záujmu, stratégie 
pre európske MSP, obehového 
hospodárstva, výskumu a inovácií 
v kľúčových technológiách, modernej 
zdravotnej starostlivosti, obrany 
a migrácie, 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 81
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 ekologického 
prechodu na klimatickú neutralitu do 
roku 2050 a otvorenej, udržateľnej 
a inkluzívnej digitálnej transformácie, čím 
sa prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, podporí tvorba 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže udržateľný rodovo 
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vyvážený rast a vysoká úroveň ochrany 
životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 to aj prostredníctvom 
podpory platobnej schopnosti spoločností 
so sídlom v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii, a podporou spravodlivej zelenej 
a digitálnej transformácie v súlade so 
zásadou „nespôsobovať škody“, čím sa 
prispeje k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie a jej priemyselných 
ekosystémov a strategických hodnotových 
reťazcov, podporí tvorba pracovných miest 
v období po pandémii COVID-19 
a napomôže udržateľný rast s plným 
využitím potenciálu jednotného trhu pri 
zabezpečení rovnakých podmienok 
a strategickej autonómie Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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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, ako aj repatriácia 
a podpora priemyselných odvetví, ktoré sa 
ukázali ako rozhodujúce v období po 
pandémii COVID-19, napríklad v oblasti 
zdravotnej starostlivosti, a napomôže sa 
udržateľný rast prostredníctvom investícií 
do kľúčových technológií, ako je vodík, 
a do kritických hodnotových reťazcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Valérie Hayer

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 obnovou rastového 
potenciálu hospodárstiev Únie a podporou 
tvorby pracovných miest v období po kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19, ako aj 
zlepšením odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmiernením sociálnych 
a ekonomických dôsledkov krízy 
a podporou zelenej a digitálnej 
transformácie s cieľom dosiahnuť 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, 
zamestnanosť a investície a stabilitu 
finančných systémov, pričom sa zachová 
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pridaná hodnota finančnej podpory 
v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, najmä pokiaľ 
ide o MSP, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
podporí tvorba pracovných miest v období 
po pandémii COVID-19, posilní 
zamestnateľnosť mladých ľudí, 
napomôže udržateľný rast a predíde 
akejkoľvek forme ďalšej finančnej 
recesie v dôsledku splácania úverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
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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.

súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
obnovením verejných služieb vážne 
zasiahnutých úspornými opatreniami, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou sociálne 
spravodlivej zelenej a digitálnej 
transformácie, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu hospodárstiev Únie, 
ochránia sa existujúce pracovné miesta, 
podporí sa tvorba kvalitných pracovných 
miest v období po pandémii COVID-19 
a napomôže sa udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Angelika Niebler

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, 
najmä s pridanou hodnotou pre Európu 
a budúce generácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Pietro Fiocchi

Návrh nariadenia
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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 a MSP vrátane 
mikropodnikov, 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 89
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V rámci mechanizmu sa zabezpečí:
a) aby najmenej 50 % prostriedkov 
z mechanizmu smerovalo na priamu 
podporu opatrení v oblasti klímy 
a životného prostredia v súlade s cieľmi 
európskej zelenej dohody, Parížskej 
dohody a článku 9 nariadenia (EÚ) 
2020/852 [nariadenie o taxonómii] a aby 
všetky opatrenia v rámci mechanizmu boli 
v súlade so zásadou „nespôsobovať 
významné škody“ a s požiadavkami tzv. 
minimálnych záruk; členské štáty 
identifikujú a sledujú výdavky v oblasti 
klímy a životného prostredia pomocou 
kritérií stanovených v nariadení 2020/852 
[nariadenie o taxonómii];
b) aby opatrenia na podporu otvorenej 
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digitálnej transformácie financované 
prostredníctvom mechanizmu prispievali 
k digitálnej rovnosti, digitálnej 
dostupnosti, otvoreným softvérovým 
a hardvérovým riešeniam a aby pri nich 
bola zabezpečená ochrana osobných 
údajov; musia sa podporiť aj 
rozširovaním výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov a opatreniami 
v oblasti energetickej efektívnosti;
c) aby sa počas prípravy, vykonávania, 
monitorovania, podávania správ 
a hodnotenia príslušných reforiem 
a investícií podporovali rodová rovnosť, 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
a vyvážené investície do odvetví, v ktorých 
dominujú ženy a muži, vrátane investícií 
do tzv. ekonomiky v oblasti starostlivosti 
a opatrovateľských služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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“ stanovenú v nariadení 
2020/852 (nariadenie o taxonómii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
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Článok 4 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisia je splnomocnená do 31. 
decembra 2020 prijať delegovaný akt na 
doplnenie tohto nariadenia vypracovaním 
príslušnej metodiky a usmernení k zásade 
„nespôsobovať významné škody“ pre 
potreby mechanizmu s použitím kritérií 
stanovených v nariadení 2020/852 
(nariadenie o taxonómii). Národné plány 
podpory odolnosti a obnovy musia byť 
v súlade s týmito usmerneniami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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 čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti 
v rámci strategických oblastí, ako sú MSP 
a vnútroštátne priemyselné odvetvia, 
sektor zdravotníctva, výskum a inovačné 
činnosti, obranný priemysel a riadenie 
migrácie. Napĺňanie tohto špecifického 
cieľa sa musí uskutočňovať v úzkej 
spolupráci s dotknutými členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
András Gyürk, Edina Tóth
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Na podporu v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sú 
oprávnené reformy a investície započaté 
členskými štátmi po 1. februári 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Na usmernenie členských štátov pri príprave plánov podpory obnovy a odolnosti je potrebné 
jasne uviesť dátum. Tento dátum je vhodné stanoviť na začiatok krízy, čím sa členským štátom 
umožní zahrnúť do svojich plánov aj okamžité opatrenia súvisiace s krízou.

Pozmeňujúci návrh 94
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Plány podpory obnovy a odolnosti 
sa v prvom rade zameriavajú na obnovu 
verejných služieb, ktorých kľúčový 
význam sa potvrdil v kríze COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Prostredníctvom mechanizmu sa 
podporujú priemyselné stratégie 
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členských štátov zamerané na kvalitné 
pracovné miesta, rovnaký rozvoj 
a ambiciózne ciele v oblasti klímy; v tomto 
smere sa členské štáty vyzývajú, aby do 
svojich plánov podpory obnovy a odolnosti 
zahrnuli plán verejných investícií na 
podporu rozvoja verejného výrobného 
sektora, najmä pokiaľ ide o strategické 
odvetvia, ktoré sú príliš dôležité na to, aby 
boli ponechané na trh, ako sú lieky, 
hygienické výrobky, osobné ochranné 
prostriedky a zdravotnícke pomôcky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. S cieľom prispieť k sociálnej 
a územnej súdržnosti sa podpora pre 
súkromný sektor prideľuje predovšetkým 
mikropodnikom a MSP v najviac 
postihnutých regiónoch s cieľom bojovať 
proti regionálnym nerovnostiam 
prehĺbeným politikami zameranými na 
konkurencieschopnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2d. Plány podpory obnovy a odolnosti 
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sa zameriavajú na zachovanie kvalitných 
pracovných miest. Pracovné miesta 
vytvorené na základe týchto plánov musia 
spĺňať najvyššie normy v oblasti práv 
zamestnancov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) sumou vo výške 
334 950 000 000 EUR uvedenou v článku 
3 ods. 2 písm. a) bode ii) nariadenia 
[EURI] v bežných cenách, ktorá je 
s výhradou článku 4 ods. 4 a 8 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na nenávratnú pomoc.

a) sumou vo výške 
334 950 000 000 EUR uvedenou v článku 
3 ods. 2 písm. a) bode ii) nariadenia 
[EURI] v bežných cenách, ktorá je 
s výhradou článku 4 ods. 4 a 8 nariadenia 
[EURI] k dispozícii na nenávratnú pomoc, 
pričom najmenej 167 475 000 000 EUR 
smeruje na priamu podporu opatrení 
v oblasti klímy a životného prostredia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Pietro Fiocchi

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto sumy predstavujú v súlade 
s článkom 21 ods. 5 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách vonkajšie 
pripísané príjmy;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
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 101
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 
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 

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 
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 
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poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

na mieste, a náklady na partnerské 
poradenstvo a expertov na hodnotenie 
a implementáciu reforiem a investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
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 a s veľkým 
príspevkom k zelenej a digitálnej 
transformácii a k obnove po kríze 
spôsobenej ochorením COVID-19. 
Projekty spoločného európskeho záujmu 
iniciuje Komisia prostredníctvom 
delegovaných aktov, v ktorých sa určia 
zúčastnené členské štáty, sumy, čiastkové 
ciele a cieľové hodnoty a projekty/typy 
projektov. Medzi projekty spoločného 
európskeho záujmu patria projekty 
v týchto oblastiach:
– cestovný ruch,
– letecký priemysel,
– splavnosť vnútrozemských vodných 
ciest,
– systém ERTMS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Marian-Jean Marinescu
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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 104
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Na žiadosť členského štátu možno zdroje 
alokované do mechanizmu previesť do 
fondov Únie, ktoré sa majú použiť 
v prospech členského štátu žiadajúceho 
o presun. Tieto zdroje sa implementujú 
v rámci zdieľaného riadenia v súlade 
s článkom 63 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách. Na tieto zdroje sa vzťahujú 
pravidlá prijímajúceho fondu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zavedenie mechanizmu nie je spojené 
s opatreniami štrukturálnych reforiem ani 
s inou formou hospodárskych 
a politických podmienok súvisiacich 
s Paktom stability a rastu alebo 
európskym semestrom, ktorými by sa 
mohli oslabiť sociálne práva alebo práva 
zamestnancov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
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 107
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa



AM\1212267SK.docx 55/141 PE657.162v01-00

SK

Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè
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Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 počtu obyvateľov, 
prevrátenej hodnoty hrubého domáceho 
produktu (HDP) na obyvateľa a relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu. Ukazovatele HDP a miery 
nezamestnanosti odrážajú vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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, 

2. Ak sú k dispozícii finančné zdroje, 
môže Komisia na obdobie od 31. decembra 
2022 do 31. decembra 2024 organizovať 
výzvy 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.
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ako sa uvádza v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
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) 
vypočítaný pomocou metodiky stanovenej 
v prílohe I.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Členské štáty sú oprávnené na 
financovanie prostredníctvom 
mechanizmu, len ak zabezpečia súlad 
s hodnotami Únie zakotvenými v článku 2 
ZEÚ [zásady právneho štátu].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
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Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 môžu 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a pozostávajú z verejných 
investičných projektov v podobe 
koherentného balíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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, ktorý umožňuje mobilizovať aj 
súkromné investície.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
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 116
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 

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 európskej zelenej dohody, a to 
najmä s tými, ktoré sú relevantné pre 
ekologický prechod na klimatickú 
neutralitu do roku 2050 a pre otvorenú, 
udržateľnú a inkluzívnu digitálnu 
transformáciu alebo z nich vyplývajú. 
Tieto plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
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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.

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, v cieľoch 
zelenej dohody a v partnerských dohodách 
a operačných programoch v rámci fondov 
Únie. Mechanizmus slúži len na podporu 
činností, ktoré významne nepoškodzujú 
environmentálne ciele a spĺňajú 
požiadavky tzv. minimálnych záruk, ako 
sú vymedzené v nariadení (EÚ) 2020/852 
[nariadenie o taxonómii].

_________________
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 117
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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) 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými 
sociálnymi výzvami a prioritami 
špecifickými pre jednotlivé krajiny a so 
sociálne spravodlivou zelenou 
a digitálnou transformáciou. Tieto plány 
musia byť takisto v súlade s informáciami 
uvedenými v národných energetických 
a klimatických plánoch členských štátov 
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 
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2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

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 118
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú 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, ako aj 
s prioritami a cieľmi iných fondov 
a programov Únie, s národnými 
programami reforiem v rámci európskeho 
semestra a s príslušnými výzvami 
a prioritami jednotlivých krajín určenými 
v kontexte európskeho semestra, a to 
najmä s tými, ktoré sú relevantné pre 
zelenú a digitálnu transformáciu alebo 
z nej vyplývajú, a musia zabezpečovať 
synergie s nimi.

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

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

22 […]. 22 […].

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium.

Pozmeňujúci návrh 119
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

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, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre vnútroštátnu priemyselnú 
činnosť, zelenú a digitálnu transformáciu, 
pre oblasť MSP a pre strategické odvetvia 
prispievajúce ku globálnej európskej 
autonómii a konkurencieschopnosti vo 
vzťahu k tretím krajinám alebo z nich 
vyplývajú.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

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 zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú, 
a relevantné pre posilnenie strategickej 
autonómie EÚ. 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. Tieto 
plány musia takisto umožniť investície do 
aktív, technológií a infraštruktúr 
orientovaných na budúcnosť, aby sa 
zabezpečila dlhodobá odolnosť 
a konkurencieschopnosť EÚ.

_________________ _________________
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 […].
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Pietro Fiocchi

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 zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú, 
a podporovať MSP vrátane 
mikropodnikov. 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.

_________________ _________________
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 122
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri 
Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh nariadenia
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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 politické oblasti stanovené 
v článku 3. 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.

_________________ _________________
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 123
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia pomáha členským štátom 
pri príprave národných plánov podpory 
obnovy a odolnosti tým, že poskytuje 
neúplný zoznam transeurópskych 
projektov, ktorými sa sledujú najmä ciele 
stanovené v tomto nariadení, ako sú: 
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špičková infraštruktúra orientovaná na 
budúcnosť v oblasti komunikačných 
a informačných technológií, 
nízkouhlíkových energetických sietí, 
európskych prepravných a dopravných 
systémov, technológií v oblasti lekárskej 
a zdravotnej starostlivosti, ako aj v oblasti 
letectva a obrany.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Plány podpory obnovy a odolnosti 
nezahŕňajú investície súvisiace s týmito 
oblasťami:
a) výroba, spracovanie, distribúcia, 
skladovanie alebo spaľovanie fosílnych 
palív;
b) vyraďovanie, prevádzka, adaptácia 
alebo výstavba jadrových elektrární;
c) ukladanie odpadu na skládkach 
a zariadenia na spaľovanie odpadu;
d) letisková infraštruktúra s výnimkou 
najvzdialenejších regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2a. Národné plány podpory odolnosti 
a obnovy prijaté podľa článku 15 tohto 
nariadenia musia byť v súlade s cieľmi 
EÚ v oblasti klímy a životného prostredia 
vrátane nariadenia, ktorým sa stanovuje 
rámec na dosiahnutie klimatickej 
neutrality a mení nariadenie (EÚ) 
2018/1999 (európsky klimatický predpis), 
a vrátane usmernení k zásade 
„nespôsobovať významné škody“ 
vypracovaných podľa tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží kedykoľvek od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia až do 31. 
augusta 2024. Návrh plánu môže členský 
štát predložiť už šesť mesiacov pred 
oficiálnym predložením plánu podpory 
obnovy a odolnosti spolu s príslušnými 
návrhmi rozpočtových údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
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ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 15. 
októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

ktorý predkladá dotknutý členský štát, sa 
oficiálne predloží najneskôr do troch 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia. Návrh plánu môže 
členský štát predložiť od 15. októbra 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, 
tvorí prílohu k národnému programu 
reforiem tohto členského štátu a oficiálne 
sa predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá členský štát, sa oficiálne 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu môže členský štát predložiť od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, sa 
formálne predloží spolu s príslušným 
národným programom reforiem najneskôr 
do 30. apríla. Návrh plánu môže členský 
štát predložiť od 15. októbra 
predchádzajúceho roka spolu s návrhom 
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s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok. rozpočtu na nasledujúci rok.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. V tejto súvislosti by plán na 
podporu obnovy a odolnosti mal byť samostatným aktom, a nie prílohou k národnému 
programu reforiem.

Pozmeňujúci návrh 130
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

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 
európskeho semestra;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 
európskeho semestra;

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. Preto sa tento odsek presúva 
v texte ďalej.

Pozmeňujúci návrh 132
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, ako 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie a to, ako sa 
v ňom dodržiavajú usmernenia týkajúce 
sa zásady „nespôsobovať významné 
škody“ vypracované podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest, ekonomickú a sociálnu 
odolnosť, priemyselné ekosystémy 
a strategické hodnotové reťazce 
dotknutého členského štátu a zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, ako aj 
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súdržnosti a konvergencie; jeho prínos k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
a konvergencie pri súčasnom zabezpečení 
strategickej autonómie Únie a rovnakých 
podmienok na jednotnom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest, zamestnateľnosť 
mladých ľudí a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu 
a zmierni celkový dosah krízy na 
strategické priemyselné odvetvia a na 
MSP, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní strategickú autonómiu Únie, 
konkurencieschopnosť, technológie 
orientované na budúcnosť, rastový 
potenciál, najmä pre MSP, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu 
a zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, ako aj jeho prínos k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
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súdržnosti a konvergencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Pietro Fiocchi

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 140
Martin Hojsík, Morten Petersen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v prípadoch, keď sa mechanizmus 
využíva na podporu podniku v odvetví 
s vysokým obsahom uhlíka, členské štáty 
zverejnia, ako daný podnik plánuje 
zosúladiť svoj obchodný model 
s Parížskou dohodou o klíme 
a s príslušnými cieľmi EÚ v oblasti klímy 
a životného prostredia, a to aj 
prostredníctvom uverejnenia plánov 
transformácie daným podnikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

i) súlad s cieľom EÚ v oblasti klimatickej 
neutrality a ich príspevok k novému cieľu 
Únie v oblasti klímy do roku 2030, ako aj 
vnútroštátne ciele stanovené v článku 4 
nariadenia o riadení energetickej únie 
[nariadenie (EÚ) 2018/1999];
ii) argumenty, že príslušné činnosti 
nebudú viesť k zakonzervovaniu uhlíkovo 
náročných aktív ani brániť zavedeniu 
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alternatív s nulovými emisiami uhlíka;
iii) vzťah k NEKP a potenciálne 
aktualizácie NEKP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú, 
vrátane informácií o ich prínose 
k dosiahnutiu cieľov nariadenia, ktorým 
sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický 
predpis), a podpory udržateľných 
investícií v súlade s kritériami 
stanovenými v nariadení 2020/852 
(nariadenie o taxonómii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k obnove priemyselných odvetví a MSP 
v kľúčových vnútroštátnych odvetviach 
a pomôcť čeliť novým výzvam 
vyplývajúcim z budúcej zelenej 
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a digitálnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zásada spravodlivej transformácie, pri ktorej sa nezabudne na nikoho, by sa mala vzťahovať 
aj na zelenú a digitálnu transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 146
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Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k digitálnej transformácii, s osobitným 
zameraním na priemysel EÚ, podporu 
výskumu a zavádzania technológií 
v oblastiach, ako sú umelá inteligencia, 
5G a údaje, alebo pomôcť riešiť výzvy, 
ktoré z nej vyplývajú, ako je napríklad 
zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikácia 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

ca) vysvetlenie, ako bude členský štát 
v pláne na podporu obnovy a odolnosti 
dodržiavať zásadu „nespôsobovať 
významné škody“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) účinné opatrenia na zabezpečenie 
viditeľnosti financovania z Únie 
a transparentnosti príjemcov; vytvorenie 
digitálneho monitorovacieho systému pre 
fondy Únie, ktorý má zaviesť Európska 
komisia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vysvetlenie, ako sa plánom 
posilňujú kľúčové stratégie, konkrétne 
dôležité projekty spoločného európskeho 
záujmu, stratégia pre európske MSP, 
obehové hospodárstvo, výskum a inovácie 
v oblasti kľúčových technológií, moderný 
sektor zdravotníctva, obrana a migrácia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 151
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) vysvetlenie, ako sa plánom 
posilňujú kľúčové stratégie, konkrétne 
dôležité projekty spoločného európskeho 
záujmu, stratégia pre európske MSP, 
obehové hospodárstvo, výskum a inovácie 
v oblasti kľúčových technológií, moderný 
sektor zdravotníctva, obrana, letectvo, 
bezpečné pripojenie a migrácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Christian Ehler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE



AM\1212267SK.docx 81/141 PE657.162v01-00

SK

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) vysvetlenie uplatňovania hľadiska 
rodovej rovnosti v rámci plánu a spôsob, 
akým plán prispeje k rodovo vyváženému 
rastu a tvorbe pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) dôkaz, že investície uskutočnené 
v rámci plánu sa zamerajú na 
nadchádzajúci hospodársky cyklus a budú 
zamerané na činnosti, technológie 
a odvetvia, ktoré budú najvýznamnejšie 
pre riešenie budúcich výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) vysvetlenie, ako členský štát 
dodržiava hodnoty Únie zakotvené 
v článku 2 ZEÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 156
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cd) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k otvorenej, udržateľnej a inkluzívnej 
digitálnej transformácii vrátane podpory 
digitálnej rovnosti, digitálnej dostupnosti, 
otvorených softvérových a hardvérových 
riešení a ochrany osobných údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac štyroch rokov 
a investícií počas obdobia najviac 
siedmich rokov;

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia do 31. decembra 2024 
a investícií počas obdobia do 31. decembra 
2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno f
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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;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme lepšieho posúdenia by členské štáty mali uviesť nielen celkové náklady na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ale aj na všetky reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh 159
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

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 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 očakávaný vplyv na 
hospodárstvo, sociálne práva a kvalitné 
pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) odôvodnenie koherentnosti plánu 
podpory obnovy a odolnosti;

i) odôvodnenie koherentnosti plánu 
podpory obnovy a odolnosti a jeho súladu 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
jednotlivé krajiny určenými v kontexte 
európskeho semestra;

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. Preto sa tento text presúva 
v článku ďalej.

Pozmeňujúci návrh 161
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
technickej pomoci.

4. Pri príprave návrhov plánov 
podpory obnovy a odolnosti môžu členské 
štáty požiadať Komisiu, aby zorganizovala 
výmenu osvedčených postupov s cieľom 
umožniť žiadajúcim členským štátom 
využívať skúsenosti iných členských 
štátov. Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
technickej pomoci. Členské štáty 
zabezpečia aj nepretržitú štrukturálnu 
účasť sociálnych partnerov, univerzít, 
výskumných centier a organizácií 
občianskej spoločnosti na príprave 
a realizácii návrhov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Pred prijatím plánu podpory 
obnovy a odolnosti členské štáty 
uskutočnia konzultácie so 
zainteresovanými stranami vrátane 
hospodárskych a sociálnych partnerov, 
zástupcov občianskej spoločnosti, 
odborníkov, výskumných inštitúcií, 
zamestnávateľov, odborových zväzov 
a komunitných organizácií v súlade 
s článkom [6] nariadenia (EÚ) [nové VN]. 
Plán podpory obnovy a odolnosti podlieha 
schváleniu príslušným národným 
parlamentom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4b. Komisia sprístupní 
prostredníctvom verejnej online platformy 
návrhy a konečné verzie národných 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
a prípadné odporúčania, ktoré 
vypracovala na zlepšenie týchto plánov 
pred ich schválením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
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Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium.

Pozmeňujúci návrh 165
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 

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

prechodu na klimatickú neutralitu do 
roku 2050 a k otvorenej, udržateľnej 
a inkluzívnej digitálnej transformácii, a na 
tento účel zohľadní tieto kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 spravodlivej 
zelenej a digitálnej transformácii, a na 
tento účel zohľadní tieto kritériá:

Or. en

Odôvodnenie

Zásada spravodlivej transformácie, pri ktorej sa nezabudne na nikoho, by sa mala vzťahovať 
aj na zelenú a digitálnu transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 167
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – 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;

Or. en



PE657.162v01-00 88/141 AM\1212267SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 168
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

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

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. Preto sa tento odsek presúva 
v texte ďalej.

Pozmeňujúci návrh 169
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

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
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k ekologickému 
prechodu na klimatickú neutralitu, 
najmä:
i) či plán prispieva k cieľom stanoveným 
v národných energetických a klimatických 
plánoch (NEKP), k prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo do 
roku 2050 vrátane následných 
aktualizácií a k cieľom stanoveným 
v súlade s nariadením 2018/1999 
[európsky klimatický predpis] a
ii) či opatrenia v pláne nebudú viesť 
k zakonzervovaniu uhlíkovo náročných 
aktív ani brániť zavedeniu alternatív 
s nulovými emisiami uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených; vrátane informácií o ich 
prínose k dosiahnutiu cieľov nariadenia, 
ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
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(EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický 
predpis), a podpory udržateľných 
investícií v súlade s kritériami 
stanovenými v nariadení 2020/852 
(nariadenie o taxonómii);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Marco Dreosto, Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, Thierry Mariani, 
Jérôme Rivière, Joëlle Mélin

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k obnove priemyslu 
a MSP v kľúčových vnútroštátnych 
odvetviach a pomáhajú čeliť novým 
výzvam vyplývajúcim z budúcej zelenej 
a digitálnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k sociálne spravodlivej 
zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev s nimi spojených;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
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Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej transformácii 
alebo k riešeniu výziev s ňou spojených;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Európska komisia by mala 
vypracovať súhrn posúdenia, v ktorom 
uvedie, či činnosti zahrnuté v pláne 
spĺňajú zásadu „nespôsobovať významné 
škody“ z hľadiska environmentálnych 
cieľov stanovených v nariadení 2020/852 
(nariadenie o taxonómii), a odôvodnené 
posúdenie toho, či je plán v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh



PE657.162v01-00 92/141 AM\1212267SK.docx

SK

ba) či bude plán zameraný na 
nadchádzajúci hospodársky cyklus a bude 
sa zameriavať na činnosti, technológie 
a odvetvia, ktoré budú najvýznamnejšie 
pre riešenie budúcich výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, 
Martina Dlabajová, Valérie Hayer

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s ňou spojených;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Pietro Fiocchi
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či plán zahŕňa podporu pre MSP 
a mikropodniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k otvorenej, 
udržateľnej a inkluzívnej digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s ňou spojených vrátane podpory riešenia 
digitálnej nerovnosti a problémov, ktorým 
čelia občania s nedostatočnou digitálnou 
dostupnosťou a slabými digitálnymi 
zručnosťami; či je digitálna 
transformácia podopretá výrobou 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov a opatreniami na zvýšenie 
energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický 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 
členského štátu, zmierni ekonomický 
a sociálny dosah krízy a prispeje 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti pri súčasnom 
zabezpečení rovnakých podmienok 
jednotného trhu a strategickej autonómie 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický 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 a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah 
krízy, prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a povedie 
k podpore rodovej rovnosti a rodovo 
vyváženého rastu a tvorby pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Sandra Pereira, 
Giorgos Georgiou, Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický 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, verejných 
služieb, sociálnych práv a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) či je odôvodnenie výšky 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti predložené 
členským štátom primerané a realistické 
a či zodpovedá očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť;

e) či je odôvodnenie výšky 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti predložené 
členským štátom primerané a realistické;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 

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

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;

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. Preto sa tento text presúva 
v článku ďalej.

Pozmeňujúci návrh 186
András Gyürk, Edina Tóth

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) či plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k rozvoju kľúčovej 
infraštruktúry, najmä v členských štátoch, 
v ktorých je HDP na obyvateľa pod 
priemerom EÚ a úroveň verejného dlhu 
udržateľná.

Or. en

Odôvodnenie

Vysvetlenie: Menej prosperujúce členské štáty s relatívne nižšou úrovňou dlhu potrebujú na 
podporu hospodárstva a zmiernenie účinkov krízy väčšmi infraštruktúrne investície než 
štrukturálne reformy.

Pozmeňujúci návrh 187
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) dodržiavanie hodnôt Únie 
zakotvených v článku 2 ZEÚ zo strany 
členského štátu [zásady právneho štátu].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Marian-Jean Marinescu

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, 

1. Komisia do dvoch mesiacov od 
oficiálneho predloženia plánu podpory 
obnovy a odolnosti členským štátom 
prijme rozhodnutie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu. Pri tomto rozhodnutí 
vychádza z hodnotenia plánu podpory 
obnovy a odolnosti a z komunikácie 
s dotknutým členským štátom vrátane 
prípadných opráv. Ak Komisia plán 
podpory obnovy a odolnosti posúdi kladne, 
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ako aj finančný príspevok alokovaný 
v súlade s článkom 11.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

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 do dvoch mesiacov od 
oficiálneho predloženia plánu podpory 
obnovy a odolnosti členským štátom 
prijme posúdenie. Posúdenie plánov 
podpory obnovy a odolnosti schváli Rada 
kvalifikovanou väčšinou na návrh 
Komisie prostredníctvom delegovaného 
aktu. Ak Komisia plán podpory obnovy 
a odolnosti posúdi kladne, v uvedenom 
rozhodnutí sa stanovia reformy a investičné 
projekty, ktoré má členský štát 
implementovať, vrátane čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, ako aj finančný 
príspevok alokovaný v súlade s článkom 
11.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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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 do dvoch 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 
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.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zrýchliť proces schvaľovania plánov podpory obnovy 
a odolnosti a súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa zavádza možnosť čiastočného 
schválenia plánov.

Pozmeňujúci návrh 192
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 193
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sa jeden alebo viaceré členské 
štáty domnievajú, že existujú závažné 
odchýlky od uspokojivého splnenia 
príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt, môžu požiadať 
predsedu Európskej rady, aby sa táto 
záležitosť riešila na nasledujúcom 
zasadnutí Európskej rady. Ak sa 
záležitosť postúpi na zasadnutie 
Európskej rady, Komisia neprijme žiadne 
rozhodnutie o uspokojivom splnení 
príslušných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt a o schválení platieb, 
kým najbližšia Európska rada danú 
záležitosť dôkladne neprerokuje. Tento 
proces by spravidla nemal trvať dlhšie než 
tri mesiace po tom, čo Komisia požiada 
Hospodársky a finančný výbor 
o stanovisko. Tento proces bude v súlade 
s článkom 17 ZEÚ a článkom 317 ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Marian-Jean Marinescu

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 kritériá stanovené 
v článku 16 ods. 3, dotknutému členskému 
štátu sa nealokuje žiaden finančný 
príspevok a uplatňuje sa odsek 5.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 195
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 žiadne kritériá 
stanovené v článku 16 ods. 3, dotknutému 
členskému štátu sa nealokuje žiaden 
finančný príspevok.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa zavádza možnosť 
čiastočného schválenia plánu podpory obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 196
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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 
stanoví finančný príspevok pridelený 
dotknutému členskému štátu do výšky 
odhadovaných nákladov na reformy 
a investície, ktoré spĺňajú kritériá 
stanovené v článku 16 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádza možnosť čiastočného schválenia plánu podpory 
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obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 197
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 a výška odhadovaných nákladov 
na plán podpory obnovy a odolnosti;

Or. en

Odôvodnenie

V záujme lepšieho posúdenia by členské štáty mali uviesť nielen celkové náklady na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ale aj na všetky reformy a investície, na ktoré sa vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh 198
Marian-Jean Marinescu

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, k tomuto 
rozhodnutiu pripojí riadne odôvodnené 
posúdenie. Dotknutý členský štát môže 
predložiť ďalší plán podpory obnovy 
a odolnosti a môže pritom použiť aj 
Nástroj technickej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica



AM\1212267SK.docx 103/141 PE657.162v01-00

SK

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, do dvoch 
mesiacov od podania návrhu členským 
štátom predloží riadne odôvodnené 
posúdenie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zrýchliť proces schvaľovania plánov podpory obnovy 
a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 200
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Vykonávacie akty uvedené 
v odsekoch 1 a 2 sa prijmú v súlade 

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

s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 27 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zrýchliť proces schvaľovania plánov podpory obnovy 
a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 203
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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, 

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 
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ako dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky v lehote 
jedného mesiaca od oznámenia záverov 
Komisie.

dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky v lehote 
jedného mesiaca od oznámenia záverov 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zrýchliť proces schvaľovania plánov podpory obnovy 
a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 204
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Platba finančných príspevkov 
dotknutému členskému štátu podľa tohto 
článku sa uskutoční v súlade 
s rozpočtovými prostriedkami a v závislosti 
od dostupných finančných prostriedkov. 
Rozhodnutia Komisie uvedené v tomto 
článku sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 2.

2. Platba finančných príspevkov 
dotknutému členskému štátu podľa tohto 
článku sa uskutoční v súlade 
s rozpočtovými prostriedkami. 
Rozhodnutia Komisie uvedené v tomto 
článku sa prijmú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 27 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
vykonávacím aktom Komisie dotknutý 

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
vykonávacím aktom Komisie dotknutý 



PE657.162v01-00 106/141 AM\1212267SK.docx

SK

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.

členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o vyplatenie 
finančného príspevku, a prípadne tranže 
úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu 
členské štáty predkladať Komisii raz za 
štyri mesiace. 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.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zrýchliť vynakladanie prostriedkov zo strany 
členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 206
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
vykonávacím aktom Komisie dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o vyplatenie 
finančného príspevku, a prípadne tranže 
úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu 
členské štáty predkladať Komisii štyrikrát 
ročne. 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.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
vykonávacím aktom Komisie dotknutý 

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
delegovaným aktom Komisie dotknutý 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak dotknutý členský štát v lehote 
šiestich mesiacov od pozastavenia 
neprijme potrebné opatrenia, Komisia 
podľa článku 14 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách zruší sumu 
finančného príspevku po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky do dvoch 
mesiacov od oznámenia svojich záverov.

6. Ak dotknutý členský štát v lehote 
šiestich mesiacov od pozastavenia 
neprijme potrebné opatrenia, Komisia 
podľa článku 14 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách zruší sumu 
dotknutého finančného príspevku po tom, 
ako dotknutému členskému štátu poskytne 
príležitosť predložiť pripomienky do dvoch 
mesiacov od oznámenia svojich záverov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Marc Botenga, Marisa Matias, Manuel Bompard, Cornelia Ernst, Giorgos Georgiou, 
Sira Rego

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutý členský štát v rámci procesu Dotknutý členský štát každoročne podáva 
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európskeho semestra štvrťročne podáva 
správu o pokroku dosiahnutom pri plnení 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
operačnej dohody uvedenej v článku 17 
ods. 6. Na tento účel sa štvrťročné správy 
členských štátov náležite zohľadnia 
v národných programoch reforiem, ktoré 
sa použijú ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

správu o pokroku dosiahnutom pri plnení 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
operačnej dohody uvedenej v článku 17 
ods. 6. Na tento účel sa ako nástroj na 
podávanie správ o pokroku pri plnení 
plánov podpory obnovy a odolnosti využijú 
výročné správy členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dotknutý členský štát v rámci procesu 
európskeho semestra štvrťročne podáva 
správu o pokroku dosiahnutom pri plnení 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
operačnej dohody uvedenej v článku 17 
ods. 6. Na tento účel sa štvrťročné správy 
členských štátov náležite zohľadnia 
v národných programoch reforiem, ktoré sa 
použijú ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Dotknutý členský štát v rámci procesu 
európskeho semestra každých šesť 
mesiacov podáva správu o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti vrátane operačnej 
dohody uvedenej v článku 17 ods. 6. Na 
tento účel sa správy členských štátov 
náležite zohľadnia v národných 
programoch reforiem, ktoré sa použijú ako 
nástroj na podávanie správ o pokroku pri 
plnení plánov podpory obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Angelika Niebler

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Plány podpory obnovy a odolnosti 
schválené vykonávacím aktom Komisie 

1. Plány podpory obnovy a odolnosti 
schválené vykonávacím aktom Komisie 
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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.

v súlade s článkom 17 Komisia bez 
zbytočného odkladu postúpi Európskemu 
parlamentu a Rade. Okrem toho Komisia 
zabezpečí úplnú transparentnosť 
prostredníctvom prehľadávateľnej, ľahko 
dostupnej digitálnej platformy, v ktorej 
budú uvedení všetci príjemcovia 
finančných prostriedkov vyplývajúcich 
z národných plánov podpory obnovy 
a odolnosti. Dotknutý členský štát môže 
požiadať Komisiu o odstránenie citlivých 
alebo dôverných informácií, ktorých 
zverejnenie by ohrozilo jeho verejné 
záujmy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Monitorovanie zavádzania 
mechanizmu je inkluzívny a participatívny 
proces. Zriadi sa orgán pre realizáciu 
podpory obnovy a odolnosti, aby 
zainteresované strany spomedzi 
občianskej spoločnosti mohli poskytovať 
technickú spätnú väzbu a vymieňať si 
najlepšie postupy pri dosahovaní cieľov 
stanovených v článku 4 a v súlade 
s ustanoveniami článku 15.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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ba) podiel finančných prostriedkov, 
ktoré smerujú na priamu podporu 
opatrení v oblasti klímy v súlade s cieľmi 
európskej zelenej dohody a Parížskej 
dohody, vrátane odhadu dosiahnutého 
zníženia emisií skleníkových plynov 
v dôsledku vykonávania plánov podpory 
obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) či a do akej miery Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti prispel 
k zvýšeniu energetickej efektívnosti 
a podielu energie z obnoviteľných 
zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia predloží Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu o jeho vykonávaní 
a najneskôr do troch rokov od konca roku 
2027 správu o nezávislom hodnotení 

1. Štyri roky po nadobudnutí účinnosti 
tohto nariadenia predloží Komisia 
Európskemu parlamentu a Rade, 
Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 
výboru a Výboru regiónov nezávislú 
hodnotiacu správu o jeho vykonávaní 
a najneskôr do troch rokov od konca roku 
2027 správu o nezávislom hodnotení 
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ex post. ex post. Vzhľadom na mimoriadne vysoké 
množstvo vonkajších pripísaných príjmov 
vykoná Komisia, ale aj Európsky 
parlament ex post kontrolu účinnosti, 
efektívnosti a vplyvu finančnej podpory 
v rámci mechanizmu. Mechanizmus je 
preto súčasťou pravidelnej správy 
o absolutóriu udelenom Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Marian-Jean Marinescu

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Podľa potreby sa k hodnoteniu 
pripojí návrh na zmeny tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Správa o hodnotení ex post 
pozostáva z celkového posúdenia nástroja 
zriadeného týmto nariadením a musí 
obsahovať informácie o jeho vplyve 
z dlhodobého hľadiska.

4. Správa o hodnotení ex post 
pozostáva z celkového posúdenia nástroja 
zriadeného týmto nariadením a musí 
obsahovať informácie o jeho vplyve 
z dlhodobého hľadiska. Správa 
o hodnotení ex post pozostáva z celkového 
posúdenia nástrojov zriadených týmto 
nariadením a obsahuje informácie o ich 
vplyve z dlhodobého hľadiska vrátane 
posúdenia prínosu k plneniu cieľov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch (NEKP), 
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prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050 a následných 
aktualizácií a k plneniu cieľov 
stanovených v súlade s nariadením 
2018/1999 [európsky klimatický predpis] 
z hľadiska toho, či sú opatrenia týkajúce 
sa digitálnej transformácie 
environmentálne udržateľné a či 
prispievajú k väčšej digitálnej rovnosti, 
digitálnej dostupnosti a otvoreným 
softvérovým a hardvérovým riešeniam, či 
sa pri nich zabezpečuje ochrana osobných 
údajov a či nástroj prispel k rodovo 
vyváženému rastu v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

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. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie musia, najmä pri 
propagácii akcií a ich výsledkov, priznať 
pôvod a zabezpečiť zviditeľnenie 
finančných prostriedkov Únie tak, že 
zobrazia emblém Únie spolu s odkazom 
na Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti, z ktorého sa podporujú 
príslušné akcie, offline aj online 
a poskytnú koherentné, účinné a primerané 
cielené informácie rôznym cieľovým 
skupinám vrátane médií a verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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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. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie musia, najmä pri 
propagácii akcií a ich výsledkov, priznať 
pôvod a dôsledne zabezpečiť zviditeľnenie 
finančných prostriedkov Únie na obdobie 
aspoň 5 rokov tak, že poskytnú 
koherentné, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Nicola Danti, Klemen Grošelj, Iskra Mihaylova, Izaskun Bilbao Barandica, Susana Solís 
Pérez, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Ivars Ijabs, Dragoș Pîslaru, Martina 
Dlabajová, Valérie Hayer

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2
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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, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi význam a koherentnosť plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj ich 
prínos k zelenej a digitálnej transformácii, 
a na tento účel zohľadní nasledujúce 
kritériá:

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi význam a koherentnosť plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj ich 
prínos k spravodlivej zelenej a digitálnej 
transformácii, a na tento účel zohľadní 
nasledujúce kritériá:

Or. en

Odôvodnenie

Zásada spravodlivej transformácie, pri ktorej sa nezabudne na nikoho, by sa mala vzťahovať 
aj na zelenú a digitálnu transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 226
Ville Niinistö
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v mene skupiny Verts/ALE

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. Preto sa tento odsek presúva 
v texte ďalej.

Pozmeňujúci návrh 228
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán zahŕňa opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej transformácii, 
resp. k riešeniu výziev s ňou spojených; 
najmä to, či plán prispieva k cieľom 
stanoveným v národných energetických 
a klimatických plánoch (NEKP), 
k prechodu na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo do roku 2050 vrátane 
následných aktualizácií a k cieľom 
stanoveným v súlade s nariadením 
2018/1999 [európsky klimatický predpis]; 
či opatrenia v pláne nebudú viesť 
k zakonzervovaniu uhlíkovo náročných 
aktív ani brániť zavedeniu alternatív 
s nulovými emisiami uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Martin Hojsík, Morten Petersen, Ivars Ijabs

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán zahŕňa opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii, resp. k riešeniu výziev 
s nimi spojených, vrátane informácií o ich 
prínose k dosiahnutiu cieľov nariadenia, 
ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický 
predpis), a podpory udržateľných 
investícií v súlade s kritériami 
stanovenými v nariadení 2020/852 
(nariadenie o taxonómii).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 230
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k spravodlivej zelenej 
a digitálnej transformácii alebo k riešeniu 
výziev s nimi spojených;

Or. en

Odôvodnenie

Zásada spravodlivej transformácie, pri ktorej sa nezabudne na nikoho, by sa mala vzťahovať 
aj na zelenú a digitálnu transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 231
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno b b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k otvorenej, 
udržateľnej a inkluzívnej digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s ňou spojených;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) či plán podpory obnovy a odolnosti d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
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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;

podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rodovo vyváženého rastového 
potenciálu, tvorby 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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;

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. Preto sa tento text presúva 
v prílohe ďalej.

Pozmeňujúci návrh 236
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE
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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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

gb) dodržiavanie hodnôt Únie 
zakotvených v článku 2 ZEÚ zo strany 
členského štátu [zásady právneho štátu].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia zohľadní najmä kritériá 
stanovené v odseku 1 písm. b) a d).

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna).
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Pozmeňujúci návrh 239
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.1 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

Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah
– plán podpory obnovy a odolnosti podľa 
očakávaní prispeje k účinnému riešeniu 
výziev identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre danú krajinu (vrátane 
fiškálnych aspektov) alebo v iných 
relevantných dokumentoch oficiálne 
prijatých Komisiou v rámci európskeho 
semestra a určených dotknutému 
členskému štátu
a
– tieto výzvy sa považujú za významné 
z hľadiska posilnenia rastového 
potenciálu hospodárstva dotknutého 
členského štátu
a
– po dokončení navrhovaných reforiem 
a investícií sa očakáva, že súvisiace výzvy 
budú vyriešené alebo uspokojivo 
zvládnuté,
a
– plán podpory obnovy a odolnosti je 
komplexnou a primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
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v dotknutom členskom štáte.
Hodnotenie
A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a je primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.
B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a je čiastočne primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.
C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a nie je primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium.

Pozmeňujúci návrh 240
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. Ešte väčšmi to platí o jeho 
fiškálnych aspektoch.

Pozmeňujúci návrh 241
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– tieto výzvy sa považujú za 
významné z hľadiska posilnenia rastového 
potenciálu hospodárstva dotknutého 
členského štátu

– tieto výzvy sa považujú za 
významné z hľadiska posilnenia rastového 
potenciálu a ekologického prechodu 
hospodárstva dotknutého členského štátu 
na klimatickú neutralitu do roku 2050

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 4 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a
dodržiavanie hodnôt Únie zakotvených 
v článku 2 ZEÚ zo strany členského štátu 
[zásady právneho štátu].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte pri dodržaní hodnôt Únie 
zakotvených v článku 2 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
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v rámci európskeho semestra a je čiastočne 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

v rámci európskeho semestra a je čiastočne 
primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte pri dodržaní hodnôt Únie 
zakotvených v článku 2 ZEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zásada spravodlivej transformácie, pri ktorej sa nezabudne na nikoho, by sa mala vzťahovať 
aj na zelenú a digitálnu transformáciu.

Pozmeňujúci návrh 246
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú k ekologickému prechodu na 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo 
a k riešeniu výziev s ním spojených.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 247
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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, 
ako aj k ekologizácii hospodárskych alebo 
sociálnych odvetví v záujme celkového 
cieľa klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050 a ambicióznejších cieľov Únie do 
roku 2030; investície by mali viesť 
k merateľnému zníženiu emisií 
skleníkových plynov, zvýšeniu využívania 
obnoviteľných zdrojov energie a zlepšeniu 
systémovej energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

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 systémov šetrných ku klíme 
a k životnému prostrediu, k ekologizácii 
hospodárskych alebo sociálnych odvetví 
a k energetickej efektívnosti a efektívnosti 
využívania zdrojov v záujme celkového 
cieľa klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 249
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– a
činnosti zahrnuté do plánu spĺňajú zásadu 
„nespôsobovať významné škody“ 
a požiadavky tzv. minimálnych záruk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a
činnosti prispievajú k dosahovaniu cieľov 
stanovených v národných energetických 
a klimatických plánoch (NEKP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo a
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Or. en

Odôvodnenie

V plánoch podpory obnovy a odolnosti by sa mala vždy riešiť zelená aj digitálna 
transformácia.

Pozmeňujúci návrh 252
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

alebo a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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 zelenej 
a digitálnej transformácie

Or. en

Odôvodnenie

V plánoch podpory obnovy a odolnosti by sa mala vždy riešiť zelená aj digitálna 
transformácia.

Pozmeňujúci návrh 255
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

– vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje 
k riešeniu výziev vyplývajúcich zo zelenej 
transformácie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– vykonanie plánovaných opatrení 
bude mať podľa očakávaní trvalý vplyv.

– vykonanie plánovaných opatrení 
bude mať podľa očakávaní trvalý pozitívny 
vplyv.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 257
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.2 a Plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
s ňou spojených. Opatrenia týkajúce sa 
digitálnej transformácie sú 
environmentálne udržateľné, prispievajú 
k väčšej digitálnej rovnosti, digitálnej 
dostupnosti a otvoreným softvérovým 
a hardvérovým riešeniam a zabezpečuje sa 
pri nich ochrana osobných údajov.
Komisia pri posudzovaní podľa tohto 
kritéria zohľadní nasledujúce aspekty:
Rozsah
vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje k otvorenej, 
udržateľnej a inkluzívnej digitálnej 
transformácii hospodárskych alebo 
sociálnych odvetví prostredníctvom 
podpory otvorených softvérových 
a hardvérových riešení a zabezpečením 
ochrany osobných údajov a bude 
podopreté rozširovaním výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov o opatreniami 
v oblasti energetickej efektívnosti
a –
vykonanie plánovaných opatrení podľa 
očakávaní výrazne prispeje k riešeniu 
výziev vyplývajúcich z otvorenej, 
udržateľnej a inkluzívnej digitálnej 
transformácie
a –
vykonanie plánovaných opatrení bude 
mať podľa očakávaní trvalý vplyv.
Hodnotenie
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A – do značnej miery
B – do strednej miery
C – do malej miery

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

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 vytvorí budúce príjmy, 
aby mali budúce generácie schopnosť 
splácať úvery poskytnuté prostredníctvom 
nástroja Next Generation EU, účinne 
prispeje k posilneniu rastového potenciálu, 
tvorby pracovných miest, strategickej 
autonómii EÚ z hľadiska zníženia 
závislosti od tretích krajín v strategických 
oblastiach, digitálnej autonómii, 
dlhodobej konkurencieschopnosti 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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 2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
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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.

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Pietro Fiocchi

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, tvorbe 
pracovných miest, podpore MSP vrátane 
mikropodnikov a ekonomickej a sociálnej 
odolnosti dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Dan Nica

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 – plán podpory obnovy a odolnosti 
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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,

zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie 
slabín hospodárstva dotknutého členského 
štátu a na posilnenie jeho rastového 
potenciálu, na stimuláciu tvorby 
pracovných miest, najmä v MSP 
a v perspektívnych startupoch, na 
posilňovanie priemyselných ekosystémov 
a strategických hodnotových reťazcov 
a na zmierňovanie negatívnych účinkov 
krízy, pričom sa predchádza nepriaznivým 
vplyvom týchto opatrení na klímu 
a životné prostredie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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 rodovo 
vyváženého rastového potenciálu, na 
stimuláciu tvorby pracovných miest 
a zmierňovanie negatívnych účinkov krízy, 
pričom predchádza nepriaznivým vplyvom 
týchto opatrení na klímu a životné 
prostredie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

– plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na zníženie zraniteľnosti 
hospodárstva členského štátu voči otrasom 
a na prispievanie k strategickej autonómii 
Únie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
François-Xavier Bellamy
v mene skupiny PPE

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a 
– plán podpory obnovy a odolnosti 
posilňuje kľúčové stratégie, výskum 
a inovácie v kľúčových technológiách 
orientovaných na budúcnosť, je zameraný 
na nadchádzajúci hospodársky cyklus 
a sústreďuje sa na činnosti a odvetvia, 
ktoré budú najvýznamnejšie pre riešenie 
budúcich výziev. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na posilnenie schopnosti 
hospodárskych a/alebo sociálnych štruktúr 
členského štátu prispôsobiť sa otrasom 

– plán podpory obnovy a odolnosti je 
zameraný na posilnenie schopnosti 
hospodárskych a/alebo sociálnych štruktúr 
členského štátu prispôsobiť sa otrasom 
a odolať im a na prispievanie 
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a odolať im k strategickej autonómii Únie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Dan Nica, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.6. Plán podpory obnovy a odolnosti 
zahŕňa opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti.

2.6. 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.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. Preto sa tento text presúva 
v prílohe ďalej.

Pozmeňujúci návrh 267
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.6 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– plán podpory obnovy a odolnosti – plán podpory obnovy a odolnosti 
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zahŕňa opatrenia, ktorých účinky sa 
vzájomne posilňujú.

zahŕňa opatrenia, ktorých účinky sa 
vzájomne posilňujú, konzistentne riešia 
problémy identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra a umožňujú 
mobilizovať aj súkromné investície.

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium. Preto sa tento text presúva 
v prílohe ďalej.

Pozmeňujúci návrh 268
Patrizia Toia, Robert Hajšel, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz 
Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Simona Bonafè

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.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi, ktorými sa zavádza možnosť 
čiastočného schválenia plánu podpory obnovy a odolnosti.
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Pozmeňujúci návrh 269
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– hodnotenie A pri kritériách 2.1 
a 2.2;

– hodnotenie A pri kritériách 2.1, 2.2 
a 2.7;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– hodnotenie A pri kritériách 2.1 
a 2.2;

– hodnotenie A pri kritériách 2.2 
a 2.3;

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium.

Pozmeňujúci návrh 271
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– hodnotenie iné než A pri kritériách 
2.1 a 2.2;

– hodnotenie iné než A pri kritériách 
2.1, 2.2 a 2.7;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– hodnotenie iné než A pri kritériách 
2.1 a 2.2;

– hodnotenie iné než A v kritériách 
2.2 a 2.3;

Or. en

Odôvodnenie

Hlavným zameraním plánov podpory obnovy a odolnosti by mala byť obnova, odolnosť, rast, 
zamestnanosť a dvojitá transformácia (zelená a digitálna). Súlad s európskym semestrom je 
užitočný, nemal by sa však považovať za prvoradé kritérium.

Pozmeňujúci návrh 273
Patrizia Toia, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás 
González Casares, Lina Gálvez Muñoz

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Plán podpory obnovy a odolnosti 
čiastočne spĺňa kritériá posudzovania:
Ak celkové hodnotenie na základe kritérií 
2.1 až 2.7 zahŕňa:
– jedno hodnotenie A a jedno hodnotenie 
B pri kritériách 2.2 a 2.3;
a pri ostatných kritériách:
– viac hodnotení B než A a žiadne C

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádza možnosť čiastočného schválenia plánu podpory 
obnovy a odolnosti.


