
AD\1214244CS.docx PE658.720v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Výbor pro regionální rozvoj

2020/0104(COD)

12.10.2020

STANOVISKO
Výboru pro regionální rozvoj

pro Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na 
podporu oživení a odolnosti
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Zpravodajka: Corina Crețu



PE658.720v01-00 2/38 AD\1214244CS.docx

CS

PA_Legam



AD\1214244CS.docx 3/38 PE658.720v01-00

CS

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor jako 
příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Současná pandemie 
COVID-19 a také předchozí hospodářská a 
finanční krize ukazují, že budování silných 
a odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji reagovat na otřesy a 
rychleji se z nich zotavit. Střednědobé a 
dlouhodobé důsledky krize COVID-19 
budou rozhodujícím způsobem záviset na 
tom, jak rychle se ekonomiky členských 
států z krize zotaví, což zase závisí na 
fiskálním prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, a 
na odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou cestu k 
oživení a aby se zabránilo dalšímu 
prohlubování rozdílů v Unii.

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou a 
koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 
hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy. Pandemie COVID-
19 ještě zesílila problémy spojené s 
demografickou situací. Tato pandemie je 
mnohem více než jen zdravotní krize; její 
hospodářský a sociální dopad se v 
různých zemích liší a je velmi 
pravděpodobné, že zvýší chudobu a 
nerovnosti v Unii. Investice v rámci 
facility na podporu oživení a odolnosti 
(dále jen „facilita“) by proto měly řešit 
problém nerovností v oblasti zdravotnictví, 
které se vyskytují v celé Unii, a zajistit 
stejnou ochranu všem se zvláštním 
důrazem na nejzranitelnější osoby 
společnosti. Současná pandemie COVID-
19 a také předchozí hospodářská a finanční 
krize ukazují, že budování silných a 
odolných ekonomik a finančních systémů 
postavených na pevných ekonomických a 
sociálních strukturách členským státům 
pomáhá účinněji řešit otřesy, reagovat na 
ně a rychleji se z nich zotavit.  Střednědobé 
a dlouhodobé důsledky krize COVID-19 v 
celém hospodářství, a zejména ve 
zdravotnictví, budou rozhodujícím 
způsobem záviset na tom, jak rychle se 
ekonomiky členských států z krize zotaví, 
což zase závisí na fiskálním prostoru, který 
mají členské státy k dispozici pro přijetí 
opatření ke zmírnění sociálních a 
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hospodářských dopadů krize, a na 
odolnosti jejich ekonomik. Reformy a 
investice zaměřené na řešení strukturálních 
slabin ekonomik a posílení jejich odolnosti 
proto budou nezbytné k tomu, aby se 
ekonomiky vrátily na udržitelnou a 
soudržnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů v 
Unii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie. Jsou proto 
velmi důležité k tomu, aby se oživení 
dostalo na udržitelnou cestu, a k podpoře 
procesu vzestupné hospodářské a sociální 
konvergence. To je ještě nezbytnější po 
krizi způsobené pandemií, aby se 
usnadnila cesta k rychlému oživení.

(5) Provádění reforem, které přispívají 
k dosažení vysokého stupně odolnosti 
vnitrostátních ekonomik, posilují 
přizpůsobivost a uvolňují potenciál růstu, 
je jednou z priorit politik Unie, jež má 
zabránit chybám, které se staly při řešení 
minulé globální hospodářské, sociální a 
finanční krize a v jejichž důsledku se 
prohloubily ekonomické a sociální rozdíly. 
Reformy jsou proto velmi důležité k tomu, 
aby se oživení dostalo na udržitelnou cestu, 
a k podpoře procesu vzestupné 
hospodářské, sociální a územní 
konvergence. To je ještě důležitější pro 
usnadnění cesty k rychlému oživení a 
střednědobému a dlouhodobému 
hospodářskému rozvoji.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Řádná veřejná správa je 
nezbytným předpokladem pro úspěšné 
řízení a správu reformy. Správní kapacita 
veřejných orgánů a široká škála 
zúčastněných subjektů hrají v tomto 
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ohledu klíčovou úlohu, stejně jako v 
předkládání a plnění rozpočtu, 
předkládání a revize účtů a zajišťování 
kontroly a odpovědnosti účastníků 
finančních operací, v souladu s 
finančními pravidly přijatými na základě 
článku 322 Smlouvy.  Budování kapacit 
veřejných orgánů a příjemců by proto 
mělo být prováděno v přiměřeném 
rozsahu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti v 
oblasti bydlení a dalších klíčových 
hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a 
menší závislosti.

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. Je však nezbytné podporovat 
investice s evropskou přidanou hodnotou, 
které mohou v této konkrétní situaci 
přispět k urychlení oživení v členských 
státech, zabránit ztrátě tisíců pracovních 
míst a posílit střednědobý a dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených a 
digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
a cenově dostupnou energii z 
obnovitelných zdrojů, zvyšování 
energetické účinnosti v oblasti bydlení a 
dalších klíčových hospodářských 
odvětvích, stejně jako jejich produktivity, 
jsou důležité pro podporu a dosažení 
udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, pomáhají vytvářet kvalitní 
pracovní místa a posilují 
konkurenceschopnost. Díky investicím 
může Unie prostřednictvím diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců a 
podpory znalostní ekonomiky rovněž 
dosáhnout vyšší odolnosti a menší 
závislosti a snížit nerovnosti vznikající v 
důsledku pandemie Covid-19, zejména 
digitální propast v regionech, na které se 
vztahuje článek 174 Smlouvy.  Je 
zapotřebí větších investic do digitalizace, 
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inovace digitálních technologií a 
digitálního propojení, které by umožnily 
spravedlivý přechod k digitální 
ekonomice, zejména pro nejzranitelnější 
osoby ve společnosti, jako jsou starší 
osoby.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) U investic v rámci facility by měl 
být ve všech regionech a obcích posílen 
princip partnerství a víceúrovňová správa.  
Víceúrovňová správa je v procesu 
evropského semestru důležitá, protože 
pandemie COVID-19 zasáhla různá území 
v rámci jednotlivých členských států 
rozdílným způsobem. V důsledku toho je 
pro fungování facility zásadní zapojení 
regionálních a místních veřejných 
orgánů, stejně jako zapojení 
hospodářských a sociálních partnerů a 
příslušných orgánů zastupujících 
občanskou společnost, jako jsou nevládní 
organizace. Při přípravě a provádění 
svých plánů na podporu oživení a 
odolnosti by členské státy měly 
konzultovat se všemi partnery a zajistit, 
aby se finanční prostředky rychle dostaly 
k příjemcům v nouzi. Navíc je třeba řešit 
specifickou situaci odvětví, v nichž 
převládají mladí lidé do 25 let a ženy, 
neboť byla neúměrně zasažena krizí 
COVID-19 a stoupá  v nich podíl 
nezaměstnanosti.  Ve všech fázích 
přípravy a provádění plánů na podporu 
oživení a odolnosti by proto měla být 
přednostně podporována rovnost mezi 
muži a ženami, aby bylo možné řešit 
stávající genderové rozdíly. Je třeba 
věnovat pozornost jak městským oblastem, 
které jsou hybateli ekologické a digitální 
transformace, tak regionům, které čelí 
přírodním nebo demografickým 
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znevýhodněním.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro 
intenzivnější realizaci reforem a 
souvisejících veřejných investic v 
členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů a 
programů.

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům a 
poskytnout významnou přímou podporu 
členských státům prostřednictvím 
inovativního nástroje. Za tímto účelem by 
tímto nařízením měla být zřízena facilita, 
která by poskytovala účinnou finanční a 
významnou podporu pro intenzivnější 
realizaci reforem a souvisejících veřejných 
investic, které s sebou přinesou zlepšení v 
podobě větší udržitelnosti a 
konkurenceschopnosti členských států. 
Facilita by měl být komplexní a měla by 
vycházet ze zkušeností, které Komise a 
členské státy získaly při používání jiných 
nástrojů a programů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Je třeba dodržovat horizontální 
zásady stanovené v článcích 8, 10, 11 
Smlouvy a v Listině základních práv 
Evropské unie a závazky Úmluvy OSN o 
právech dítěte a Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením. Cíle 
facility zahrnují udržitelný rozvoj a 
prosazování cíle Unie zachovat a chránit 
životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, 
jak je stanoveno v čl. 191 odst. 1 Smlouvy, 
a podpora závazků přijatých v rámci 
Pařížské dohody. 
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 25 % výdajů z rozpočtu EU 
na podporu cílů v oblasti klimatu.

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a dalším závazkům v 
oblasti rozvoje a k realizaci závazků Unie 
za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
environmentální udržitelnosti a k dosažení 
celkového cíle 30 % výdajů z rozpočtu 
Unie na podporu cílů v oblasti klimatu. 
Komise a členské státy by měly zajistit 
ucelenost, soudržnost a součinnost s 
Agendou OSN 2030. Pro účely kvalifikace 
investice jako udržitelné by měla být 
použita taxonomie stanovená mimo jiné v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelných 
investic a o změně nařízení (EU) 
2019/20881a a v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze 
dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování 
informací souvisejících s udržitelností v 
odvětví finančních služeb1b a týkající se 
environmentálně udržitelných 
hospodářských činností.
__________________
1a Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13.
1b Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Náležitá pozornost by rovněž 
měla být věnována dopadu vnitrostátních 
plánů předložených podle tohoto nařízení 
na podporu nejen zelené, nýbrž i digitální 
transformace. Obě transformace budou hrát 
přednostní úlohu při obnově a modernizaci 
naší ekonomiky.

(12) Za účelem splnění těchto celkových 
cílů budou příslušná opatření 
identifikována během přípravy a provádění 
facility a budou znovu posuzována v rámci 
příslušných hodnocení a přezkumných 
postupů. Při zohlednění priorit členských 
států týkajících se růstu by náležitá 
pozornost měla být věnována rovněž 
dopadu vnitrostátních plánů předložených 
podle tohoto nařízení na podporu nejen 
zelené, nýbrž i digitální transformace, 
která je založena na znalostech. Obě 
transformace budou hrát klíčovou úlohu při 
transformaci a modernizaci naší 
ekonomiky.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby bylo možné přijmout opatření, 
která facilitu propojí s řádnou správou 
ekonomických záležitostí, s cílem zajistit 
jednotné podmínky provádění, měla by být 
Radě svěřena pravomoc na návrh Komise 
a prostřednictvím prováděcích aktů 
pozastavit lhůtu k přijetí rozhodnutí o 
návrzích plánů na podporu oživení a 
odolnosti a pozastavit platby z této facility 
v případě významného neplnění 
požadavků v souvislosti s příslušnými 
případy týkajícími se postupu správy 
ekonomických záležitostí stanoveného v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) XXX/XX [nařízení o společných 
ustanoveních] (…). Pravomoc zrušit tato 
pozastavení prostřednictvím prováděcích 
aktů na návrh Komise ve vztahu ke 
stejným příslušným případům by měla být 
rovněž svěřena Radě.

vypouští se

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti. Za tímto účelem by měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti a 
přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy do roku 2050, aby se tak 
obnovil růstový potenciál unijních 
ekonomik po krizi, posílila tvorba 
pracovních míst a podpořil udržitelný růst.

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti v zájmu harmoničtějšího 
rozvoje všech členských států. Za tímto 
účelem by měla přispívat ke zlepšení 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize a k podpoře zelené a digitální 
transformace s cílem dosáhnout klimaticky 
neutrální Evropy nejpozději do roku 2050, 
aby se tak obnovil růstový potenciál 
unijních ekonomik po krizi, podpořily 
investice do klíčových sektorů, posílila 
tvorba a zachování kvalitních pracovních 
míst, a to i pro mladé lidi do 25 let a ženy, 
posílila sociální práva v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
podpořil střednědobý a dlouhodobý 
udržitelný hospodářský růst. Aby se 
zajistilo, že nikdo nezůstane opominut, je 
třeba věnovat zvláštní pozornost 
nejzranitelnějším vrstvám společnosti. 
Facilita by měla rovněž přispívat k 
dosažení rovnosti žen a mužů, jak je 
uvedeno v článku 8 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení a 
odolnosti. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl být v souladu s 
příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení a 
odolnosti. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl být v souladu s 
příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
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programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami o 
partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických a 
klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami o 
partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. V zájmu 
posílení opatření, která spadají do priorit 
Zelené dohody pro Evropu a Digitální 
agendy, by měl plán rovněž stanovit 
opatření, která jsou relevantní pro zelenou 
a digitální transformaci. Opatření by měla 
umožnit rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických a 
klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí a digitálních priorit a 
sociální, hospodářské a územní 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu.

(19) Aby byl zajištěn smysluplný 
finanční příspěvek úměrný skutečným 
potřebám členských států k realizaci a 
dokončení reforem a investic obsažených v 
plánu na podporu oživení a odolnosti, je 
vhodné stanovit maximální finanční 
příspěvek, který jim má být v rámci facility 
k dispozici, pokud jde o finanční podporu 
(tj. nevratná finanční podpora). Tento 
maximální příspěvek by měl být vypočten 
na základě počtu obyvatel, převrácené 
hodnoty hrubého domácího produktu 
(HDP) na obyvatele a relativní míry 
nezaměstnanosti každého členského státu, 
přičemž by měl být zohledněn procentní 
podíl mladých lidí, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy (NEET), a míra 
ohrožení chudobou.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by mít členské státy možnost 
předložit jeho návrh spolu s návrhem 
rozpočtu na následující rok k 15. říjnu 
předchozího roku.

(20) Je třeba stanovit postup předkládání 
návrhů plánů na podporu oživení a 
odolnosti členskými státy a jejich obsah. V 
zájmu zajištění účelnosti postupů by 
členské státy měly předložit plán na 
podporu oživení a odolnosti nejpozději do 
30. dubna, a to v podobě samostatné 
přílohy národního programu reforem. Aby 
bylo zajištěno rychlé provedení plánu, 
měly by členské státy předložit jeho návrh 
spolu s návrhem rozpočtu na následující 
rok k 15. říjnu předchozího roku. Plány na 
podporu oživení a odolnosti předložené 
členskými státy by měly být  veřejně 
dostupné.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Plán na podporu oživení a 
odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí a 
hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení a 
odolnosti, který je řádně odůvodněný a 
opodstatněný. Evropský parlament by měl 
mít přístup ke všem informacím o 
jednáních mezi Komisí a členskými státy o 
jednotlivých plánech na podporu oživení a 
odolnosti ve všech fázích procesu. Plán na 
podporu oživení a odolnosti by měl určit 
odvětví, která zaostávají, stanovovat 
podrobný soubor opatření pro jeho 
provádění, včetně cílů a milníků, a 
očekávaný dopad plánu na podporu oživení 
a odolnosti na růstový potenciál, tvorbu 
kvalitních pracovních příležitostí, a to i pro 
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výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

mladé lidi do 25 let a ženy, na posilování 
sociálních práv a na zvyšování 
hospodářské a sociální odolnosti, aby bylo 
možné lépe reagovat na různé druhy 
asymetrických a symetrických otřesů; měl 
by také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci a větší konkurenceschopnost; 
měl by také obsahovat vysvětlení souladu 
navrženého plánu na podporu oživení a 
odolnosti s příslušnými výzvami a 
prioritami každé země, které byly 
identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění a 
náležitosti poskytnuté dotčeným členským 
státem a posoudí, zda se očekává, že plán 
na podporu oživení a odolnosti navržený 
členským státem přispěje k účinnému 
řešení výzev identifikovaných v příslušném 
doporučení určeném dotčenému členskému 
státu nebo v jiných relevantních 
dokumentech, které Komise oficiálně 
přijala v rámci evropského semestru; zda 
plán obsahuje opatření, která účinně 
přispějí k zelené a digitální transformaci a 
k řešení výzev, které z ní vyplývají; zda se 
očekává, že plán bude mít v dotčeném 
členském státě trvalý dopad; zda se 
očekává, že plán účinně přispěje k posílení 
růstového potenciálu, tvorbě pracovních 
míst a hospodářské a sociální odolnosti 

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise zohlední odůvodnění a náležitosti 
poskytnuté dotčeným členským státem a 
souhlas udělený příslušnými 
zúčastněnými subjekty a posoudí, zda se 
očekává, že plán na podporu oživení a 
odolnosti navržený členským státem 
přispěje k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v příslušném doporučení 
určeném dotčenému členskému státu nebo 
v jiných relevantních dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru; zda plán obsahuje 
opatření, která účinně přispějí k zelené a 
digitální transformaci, lepší odolnosti 
zdravotní péče, větší 
konkurenceschopnosti a k řešení výzev, 
které z ní vyplývají; zda se očekává, že 
plán bude mít v dotčeném členském státě 
trvalý dopad; zda se očekává, že plán 
účinně přispěje k posílení udržitelného a 
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členského státu, zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti  a zda se 
očekává, že ujednání navržené dotčeným 
členským státem zajistí účinné provádění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně navržených milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

inkluzivního růstového potenciálu, 
přilákání investic, tvorbě kvalitních 
pracovních míst pro všechny a 
k hospodářské a sociální odolnosti 
členského státu, že zmírní hospodářský a 
sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných i veřejno-soukromých 
investičních projektů představujících 
soudržné, účinné a adekvátní činnosti a 
zda se očekává, že ujednání navržené 
dotčeným členským státem zajistí účinné 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti, včetně navržených milníků a 
cílů a souvisejících ukazatelů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií. Finanční příspěvek 
by měl být určen na základě odhadovaných 
celkových nákladů plánu na podporu 
oživení a odolnosti navrženého dotčeným 
členským státem.

(25) Pro účely zjednodušení by se měl 
finanční příspěvek určovat na základě 
jednoduchých kritérií, která přihlížejí k 
potřebám daného členského státu. 
Finanční příspěvek by měl být určen na 
základě odhadovaných celkových nákladů 
plánu na podporu oživení a odolnosti 
navrženého dotčeným členským státem.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



AD\1214244CS.docx 15/38 PE658.720v01-00

CS

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2022. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024.

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost s 
dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2025. Za tímto účelem by k 
alespoň 60 procentům částky, která je k 
dispozici pro nevratnou podporu, měl být 
přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2024. Ke zbývající částce by měl 
být přijat právní závazek nejpozději do 31. 
prosince 2025.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2024. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 

(29) Žádost o půjčku my měla být 
odůvodněna finančními potřebami 
spojenými s dalšími reformami a 
investicemi zahrnutými do plánu na 
podporu oživení a odolnosti, zejména těmi, 
které jsou relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci, a tedy vyššími náklady plánu 
překračujícími maximální finanční 
příspěvek přidělený prostřednictvím 
nevratného příspěvku. Žádost o půjčku by 
mělo být možné předložit společně s 
plánem. V případě, že se žádost o půjčku 
podává jindy, měl by k ní být připojen 
revidovaný plán s dalšími milníky a cíli. 
Aby bylo zajištěno předsunutí zdrojů, měly 
by členské státy požádat o podporu v 
podobě půjčky nejpozději do 31. srpna 
2025. Pro účely řádného finančního řízení 
by celková částka všech půjček 
poskytnutých podle tohoto nařízení měla 
být omezena. Maximální objem půjčky pro 
každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností s 
výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
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být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

být možné vyplatit půjčku ve splátkách v 
návaznosti na dosažení výsledků.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně. Pokud členský stát 
plán na podporu oživení a odolnosti neplní 
uspokojivě, mělo by být možné finanční 
příspěvek pozastavit a zrušit. Měla by se 
stanovit náležitá řízení o sporných 
otázkách, aby bylo zajištěno, že rozhodnutí 
Komise týkající se pozastavení, zrušení a 
vymáhání vyplacených částek respektuje 
právo členských států na předložení 
připomínek.

(32) Pro účely řádného finančního řízení 
by měla být stanovena zvláštní pravidla pro 
rozpočtové závazky, platby, pozastavení, 
zrušení a vymáhání finančních prostředků. 
V zájmu zajištění předvídatelnosti by 
členské státy měly mít možnost podávat 
žádosti o platby dvakrát ročně. Platby by 
měly být prováděny ve splátkách a měly by 
záviset na tom, zda Komise plnění plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem posoudí kladně, a měla by být 
upřednostňována opatření k nápravě 
nedostatků před ukládáním sankcí. Pokud 
členský stát plán na podporu oživení a 
odolnosti neplní uspokojivě, mělo by být 
možné finanční příspěvek pozastavit a 
zrušit. Měla by se stanovit náležitá řízení o 
sporných otázkách, aby bylo zajištěno, že 
rozhodnutí Komise týkající se pozastavení, 
zrušení a vymáhání vyplacených částek 
respektuje právo členských států na 
předložení připomínek. Komise by měla 
Evropskému parlamentu a Radě sdělit své 
rozhodnutí pozastavit nebo zrušit finanční 
příspěvky členskému státu. Aby mohlo být 
provádění plánu na podporu oživení a 
odolnosti účinně sledováno, měly by 
členské státy podávat zprávu o pokroku v 
jeho plnění, jak předpokládá evropský 
semestr.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Pro účely transparentnosti by se 
plány na podporu oživení a odolnosti 
přijaté Komisí měly oznámit Evropskému 
parlamentu a Radě a Komise by měla v 
příslušném případě realizovat příslušné 
komunikační činnosti.

(34) Pro účely transparentnosti se plány 
na podporu oživení a odolnosti přijaté 
Komisí a úplný seznam konečných 
příjemců oznámí Evropskému parlamentu 
a Radě a Komise by měla v příslušném 
případě realizovat příslušné komunikační 
činnosti.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201314, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9515, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9616 a nařízením Rady (EU) 
2017/193917 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol a 
inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné 
činy proti finančním zájmům Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137118. V 
souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 

(40) V souladu s finančním nařízením, 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/201314, nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 2988/9515, 
nařízením Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/9616 a nařízením Rady (EU) 
2017/193917 mají být finanční zájmy Unie 
chráněny prostřednictvím přiměřených 
opatření, včetně prevence, odhalování, 
nápravy a vyšetřování nesrovnalostí a 
podvodů, zpětného získávání ztracených, 
neoprávněně vyplacených či nesprávně 
použitých finančních prostředků a 
případného ukládání správních sankcí. 
Zejména může Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF) provádět v souladu s 
nařízením (EU, Euratom) č. 883/2013 a 
nařízením (Euratom, ES) č. 2185/96 
správní vyšetřování, včetně kontrol a 
inspekcí na místě, aby zjistil, zda nedošlo k 
podvodu, úplatkářství nebo jinému 
protiprávnímu jednání poškozujícímu 
finanční zájmy Unie. V souladu s 
nařízením (EU) 2017/1939 může Úřad 
evropského veřejného žalobce (EPPO) 
vyšetřovat a stíhat podvody a jiné trestné 
činy proti finančním zájmům Unie, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/137118. V 
souladu s finančním nařízením musí 
všechny osoby nebo subjekty, které 
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přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
úřadu EPPO a Evropskému účetnímu 
dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a 
zajistit, aby všechny třetí osoby podílející 
se na vynakládání finančních prostředků 
Unie udělily Komisi, úřadu OLAF, úřadu 
EPPO a Evropskému účetnímu dvoru 
rovnocenná práva.

přijímají finanční prostředky Unie, plně 
spolupracovat při ochraně finančních 
zájmů Unie, udělit Komisi, úřadu OLAF, 
úřadu EPPO a Evropskému účetnímu 
dvoru nezbytná práva a potřebný přístup a 
zajistit, aby všechny třetí osoby podílející 
se na vynakládání finančních prostředků 
Unie udělily Komisi, úřadu OLAF, úřadu 
EPPO a Evropskému účetnímu dvoru 
rovnocenná práva. Evropský parlament by 
měl provádět demokratickou kontrolu ex 
ante a ověřování ex post, že peněžní 
prostředky poskytnuté v rámci facility jsou 
řádně vynakládány, přinášejí skutečnou 
unijní přidanou hodnotu a podporují 
hospodářskou a sociální odolnost 
členských států. Členské státy se proto 
vybízejí k přijetí a provádění účinných 
opatření proti podvodům, přičemž by je 
měly podporovat stávající agentury pro 
boj proti podvodům na úrovni členských 
států a Unie, jako je úřad OLAF a 
případně Úřad evropského veřejného 
žalobce, a rovněž k posílení právního 
státu.

_________________ _________________
14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 
2013 o vyšetřování prováděném 
Evropským úřadem pro boj proti 
podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) 
č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, 
s. 1).

15 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

15 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 
ze dne 18. prosince 1995 o ochraně 
finančních zájmů Evropských společenství 
(Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1).

16 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

16 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 
ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a 
inspekcích na místě prováděných Komisí 
za účelem ochrany finančních zájmů 
Evropských společenství proti podvodům a 
jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 
15.11.1996, s. 2).

17 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 17 Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 
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12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

12. října 2017, kterým se provádí posílená 
spolupráce za účelem zřízení Úřadu 
evropského veřejného žalobce (Úř. věst. 
L 283, 31.10.2017, s. 1).

18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

18 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 
2017 o boji vedeném trestněprávní cestou 
proti podvodům poškozujícím finanční 
zájmy Unie (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 
29).

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „evropským semestrem pro 
koordinaci hospodářských politik“ (dále 
jen „evropský semestr“) se rozumí proces 
stanovený v článku 2-a nařízení Rady (ES) 
č. 1466/97 ze dne 7. července 199720.

3. „evropským semestrem pro 
koordinaci hospodářských politik“ (dále 
jen „evropský semestr“) se rozumí proces 
stanovený v článku 2-a nařízení Rady (ES) 
č. 1466/97 ze dne 7. července 199720. Pro 
účely tohoto nařízení bude doplňován 
zapojením regionů, měst a obcí.

_________________ _________________
20 Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. 
července 1997 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 
2.8.1997, s. 1).

20 Nařízení Rady (ES) č. 1466/97 ze dne 7. 
července 1997 o posílení dohledu nad 
stavy rozpočtů a nad hospodářskými 
politikami a o posílení koordinace 
hospodářských politik (Úř. věst. L 209, 
2.8.1997, s. 1).

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Rozsah Rozsah

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
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nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi a stabilitou 
finančních systémů.

nařízením se vztahuje na oblasti politiky 
související s hospodářskou, sociální a 
územní soudržností, zelenou a digitální 
transformací, zdravím včetně péče, 
konkurenceschopností, odolností, 
koordinační kapacitou, postupy v oblasti 
reakce na krize, produktivitou, vzděláním 
a dovednostmi, výzkumem a inovacemi, 
inteligentním, udržitelným a inkluzivním 
růstem, zaměstnaností a investicemi a 
stabilitou finančních systémů.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že zlepší kapacitu 
odolnosti a přizpůsobivosti členských států, 
zmírní sociální a hospodářský dopad krize 
a podpoří zelenou a digitální transformaci, 
a tím přispěje k obnově růstového 
potenciálu ekonomik Unie, podpoře tvorby 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19 a podpoře udržitelného růstu.

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie v zájmu harmoničtějšího 
rozvoje tím, že zlepší kapacitu odolnosti a 
přizpůsobivosti členských států, zmírní 
sociální a hospodářský dopad krize a 
zároveň bude řešit sociální nerovnosti  a 
podpoří zelenou a digitální transformaci, a 
tím přispěje k obnově růstového potenciálu 
ekonomik Unie, přičemž z ní vytvoří 
konkurenceschopnější znalostní 
ekonomiku, k podpoře tvorby a zachování 
pracovních míst po krizi v důsledku 
COVID-19, zejména v odvětví zdravotní 
péče, a k podpoře střednědobého a 
dlouhodobého udržitelného růstu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Horizontální zásady



AD\1214244CS.docx 21/38 PE658.720v01-00

CS

1. Při provádění facility zajistí 
členské státy a Komise dodržování 
základních práv a Listiny základních práv 
Evropské unie.
Jelikož tato Listina zahrnuje všechna 
práva, na která se vztahuje judikatura 
Soudního dvora Evropské unie, práva a 
svobody zakotvené v Evropské úmluvě o 
lidských právech a další práva a zásady 
vyplývající ze společných ústavních tradic 
zemí Evropské unie a dalších 
mezinárodních nástrojů, je třeba přijmout 
vhodná opatření, jež budou předcházet 
porušování těchto základních práv, 
například opatření proti diskriminaci, a 
genderové nerovnosti.
2. Cíle facility jsou naplňovány v 
souladu s cílem podpory udržitelného 
rozvoje podle ustanovení článku 11 
Smlouvy;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související 
s činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné na řízení každého nástroje 
a dosažení jeho cílů, zejména výdaje na 
studie, schůze odborníků a informační 
a komunikační akce, včetně institucionální 
komunikace o politických prioritách Unie, 
pokud se týkají cílů tohoto nařízení, výdaje 
spojené se sítěmi IT se zaměřením na 
zpracování a výměnu informací, 
institucionální nástroje informačních 
technologií a veškeré další výdaje na 
technickou a správní pomoc, které Komise 
vynaloží na řízení každého nástroje. 
Výdaje mohou rovněž pokrývat náklady 
na další podpůrné činnosti, jako 
například kontrolu kvality a sledování 

2 Z částek uvedených v odst. 1 písm. 
a) lze rovněž hradit výdaje související s 
činnostmi v rámci přípravy, sledování, 
kontroly, auditu a hodnocení, které jsou 
potřebné k řízení každého nástroje a 
dosažení jeho cílů, s informačními a 
komunikačními akcemi, včetně 
institucionální komunikace o politických 
prioritách Unie, a výdaje na technickou a 
správní pomoc, které Komise, členské státy 
nebo řídící orgány vynaloží s cílem zajistit 
fungování každého nástroje. Výdaje 
mohou rovněž pokrývat náklady na další 
podpůrné činnosti, jako například na 
kontrolu kvality a sledování projektů na 
místě a náklady na vzájemné poradenství 
pro posouzení a provádění reforem a 
investic.
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projektů na místě a náklady na vzájemné 
poradenství a odborníky pro posouzení a 
provádění reforem a investic.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Zdroje z programů spravovaných v rámci 

sdíleného řízení
Do facility mohou být na žádost členských 
států převedeny zdroje, jež jim byly 
přiděleny v rámci sdíleného řízení. 
Komise uvedené zdroje vynakládá přímo 
v souladu s čl. 62 odst. 1 písm. a) 
finančního nařízení. Uvedené zdroje se 
použijí ve prospěch dotčeného členského 
státu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora z facility na podporu oživení a 
odolnosti doplňuje podporu poskytovanou 
z jiných fondů a programů Unie. Reformní 
a investiční projekty mohou obdržet 
podporu z jiných programů a nástrojů Unie 
za předpokladu, že tato podpora nepokrývá 
stejné náklady.

Podpora z facility na podporu oživení a 
odolnosti doplňuje podporu poskytovanou 
z jiných fondů a programů Unie, je však 
nutno zabránit jakémukoli překrývání. 
Reformní a investiční projekty mohou 
obdržet podporu z jiných programů a 
nástrojů Unie za předpokladu, že tato 
podpora nepokrývá stejné náklady.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Opatření propojující facilitu s řádnou 

správou ekonomických záležitostí
1. Při významném neplnění požadavků v 
souvislosti s jakýmkoliv z případů 
stanovených v čl. 15 odst. 7 nařízení o 
společných ustanoveních o [(…)][nařízení 
o společných ustanoveních] přijme Rada 
na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o 
pozastavení lhůty pro přijímání 
rozhodnutí uvedených v čl. 17 odst. 1 a 2 
nebo o pozastavení plateb v rámci facility 
na podporu oživení a odolnosti.
Rozhodnutí o pozastavení plateb uvedené 
v odstavci 1 se použije na žádosti o platbu 
předložené po datu rozhodnutí o 
pozastavení.
Pozastavení lhůty uvedené v článku 17 se 
použije ode dne následujícího po přijetí 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 1.
V případě pozastavení plateb se použije čl. 
15 odst. 9 nařízení o společných 
ustanoveních o (…).
2. Při výskytu jakéhokoliv z případů 
uvedených v čl. 15 odst. 11 nařízení o 
společných ustanoveních o […] přijme 
Rada na návrh Komise prostřednictvím 
prováděcího aktu rozhodnutí o zrušení 
pozastavení lhůty nebo plateb uvedených v 
předchozím odstavci.
Příslušné postupy nebo platby se obnoví 
následující den po zrušení pozastavení.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 

Pro každý členský stát se za účelem 
přidělení částky uvedené v čl. 5 odst. 1 
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písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu.

písm. a) vypočte maximální finanční 
příspěvek za použití metodiky stanovené v 
příloze I, na základě počtu obyvatel, 
převrácené hodnoty hrubého domácího 
produktu (HDP) na obyvatele a relativní 
míry nezaměstnanosti každého členského 
státu, přičemž je nutné vzít v potaz 
procentní podíl mladých lidí, kteří nejsou 
zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání 
nebo odborné přípravy (NEET), a osob 
ohrožených chudobou.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro období do 31. prosince 2022 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
částku 334 950 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

1. Pro období do 31. prosince 2024 
poskytne Komise k dispozici pro přidělení 
částku 334 950 000 000 EUR uvedenou v 
čl. 5 odst. 1 písm. a). Každý členský stát 
může k provedení svého plánu na podporu 
oživení a odolnosti předkládat žádosti až 
do výše svého maximálního finančního 
příspěvku uvedeného v článku 10.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na základě revize nařízení 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci a na základě odůvodněné 
žádosti členského státu mohou být 
dodatečné zdroje poskytnuty také 
na rozpočtové závazky v letech 2023 
a 2024;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
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Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro období počínající po 31. 
prosinci 2022 do 31. prosince 2024, pokud 
budou k dispozici finanční zdroje, může 
Komise uspořádat výzvy v souladu s 
harmonogramem evropského semestru. 
Za tímto účelem zveřejní orientační 
harmonogram výzev, které mají být v 
tomto období uspořádány, a uvede u každé 
výzvy částku, která je k dispozici pro 
přidělení. Každý členský stát může k 
provedení svého plánu na podporu oživení 
a odolnosti navrhnout, aby obdržel částku 
až do výše maximální částky odpovídající 
jeho přídělovému podílu částky, která je k 
dispozici pro přidělení, jak je uvedeno v 
příloze I.

vypouští se

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2024 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

1. Do 31. prosince 2025 může Komise 
na žádost členského státu poskytnout 
dotčenému členskému státu k provádění 
jeho plánu na podporu oživení a odolnosti 
podporu v podobě půjčky.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2024. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 

2. Členský stát může požádat o půjčku 
v okamžiku předložení svého plánu na 
podporu oživení a odolnosti uvedeného v 
článku 15 nebo v jiném okamžiku až do 31. 
srpna 2025. V posledně uvedeném případě 
musí být k žádosti připojen revidovaný 
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plán, včetně dalších milníků a cílů. plán, včetně dalších milníků a cílů.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky. Plány na podporu oživení a 
odolnosti způsobilé pro financování v 
rámci tohoto nástroje musí zahrnovat 
opatření pro provádění reforem a projekty 
veřejných investic ve formě uceleného 
souboru opatření.

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti. Tyto 
plány stanoví agendu reforem a investic 
dotčeného členského státu pro následující 
čtyři roky spolu s ročními cíli. Plány na 
podporu oživení a odolnosti způsobilé pro 
financování v rámci tohoto nástroje musí 
zahrnovat opatření pro provádění reforem a 
projekty veřejných a veřejno-právních 
investic ve formě uceleného souboru 
opatření, který zahrnuje roční cíle a také 
systém hodnocení provádění.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu rovněž s 
informacemi, které členské státy zahrnuly 
do svých národních programů reforem v 
rámci evropského semestru, národních 
energetických a klimatických plánů a jejich 
aktualizací podle nařízení (EU) 
2018/199921, územních plánů spravedlivé 
transformace v rámci Fondu pro 
spravedlivou transformaci22 a dohod o 

2. Plány na podporu oživení a 
odolnosti musí být v souladu s 
relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami a 
prioritami, které jsou relevantní pro 
zelenou a digitální transformaci nebo z ní 
vyplývají, jako jsou například investice do 
internetového připojení, aby občané, 
zejména ti nejzranitelnější, zůstali ve 
spojení a aby byla ekonomika Evropské 
unie založená na znalostech udržitelnější. 
V důsledku pandemie je navíc třeba 
podporovat vnitrostátní zdravotnické 
služby prostřednictvím modernizace 
zdravotnické infrastruktury a zlepšování 
účinnosti systémů zdravotní péče v Unii. 
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partnerství a operačních programů v rámci 
fondů Unie.

Plány na podporu oživení a odolnosti musí 
být v souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických a 
klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace v 
rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci22 a dohod o partnerství a 
operačních programů v rámci fondů Unie.

_________________ _________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu.

21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření v 
oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

22 […] 22 […]

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy do přípravy a 
provádění plánů na podporu oživení a 
odolnosti zapojí zúčastněné strany, 
zejména zástupce nebo orgány na 
regionální a místní úrovni, hospodářské a 
sociální partnery a organizace občanské 
společnosti, v souladu s nařízením v 
přenesené pravomoci  (EU) č. 204/2014. 
Tyto zúčastněné strany mají zásadní 
úlohu při určování a posuzování 
konkrétních investičních potřeb v daném 
členském státě.
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členský stát může počínaje 15. říjnem 
předložit návrh plánu společně s návrhem 
rozpočtu na následující rok.

2. Plán na podporu oživení a odolnosti 
předložený dotčeným členským státem 
musí tvořit přílohu jeho národního 
programu reforem a musí být oficiálně 
předložen nejpozději do 30. dubna. 
Členské státy předloží počínaje 15. říjnem 
návrh plánu společně s návrhem rozpočtu 
na následující rok.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru;

a) vysvětlení, jak mají být řešeny 
příslušné strukturální výzvy a priority 
každé země, které byly identifikovány v 
kontextu evropského semestru, s ohledem 
na rozvojové cíle členského státu;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu pracovních míst a 
hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu, zmírňuje 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence;

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, tvorbu nebo zachování 
pracovních míst, a to i pro mladé lidi do 25 
let a ženy, a hospodářskou a sociální 
odolnost dotčeného členského státu, 
zmírňuje hospodářský a sociální dopad 
krize, zlepšuje podnikatelskou strukturu a 
přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti a konvergence, včetně 
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toho, jak se zaměří na území se 
zeměpisnými specifiky, a jak by se podle 
tohoto plánu měly řešit příslušné výzvy a 
priority jednotlivých zemí;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

c) vysvětlení, jak mají opatření v 
plánu přispět ke znalostní ekonomice a k 
zelené a digitální transformaci nebo k 
řešení výzev, které z ní vyplývají; součástí 
tohoto vysvětlení budou mj. i opatření, 
která členské státy zavádějí s cílem zajistit 
dosažení cílů Unie do roku 2030 v oblasti 
klimatu a energetiky, a opatření, která 
členské státy zavádějí s cílem dosáhnout 
klimaticky neutrální ekonomiky 
nejpozději do roku 2050;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předpokládané milníky, cíle a 
orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně čtyř let 
a investic během období maximálně sedmi 
let;

d) předpokládané milníky, cíle a 
ukazatele, které umožňují měření těchto 
cílů, a orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně čtyř let 
a investic během období maximálně sedmi 
let;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) vysvětlení, jak řeší výzvy pro 
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řádnou a účinnou správu a kapacitní 
nedostatky, a to mimo jiné budováním 
kapacit veřejných orgánů a příjemců v 
odpovídajícím rozsahu;

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) doprovodná opatření, jež mohou 
být zapotřebí;

h) další doprovodná opatření, jež 
mohou být zapotřebí, včetně snížení 
zbytečné administrativní zátěže a zvýšení 
počtu partnerství veřejného a soukromého 
sektoru;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států. Členské státy mohou 
rovněž požádat o technickou podporu v 
rámci nástroje pro technickou podporu v 
souladu s jeho zřizovacím nařízením.

4. Při přípravě návrhů svých plánů na 
podporu oživení a odolnosti mohou členské 
státy požádat Komisi o organizaci výměny 
osvědčených postupů, aby mohly žádající 
členské státy využít zkušeností ostatních 
členských států, které je nezbytné 
zpřístupnit ostatním evropským orgánům 
a institucím. Komise může dále 
poskytnout členským státům uživatelsky 
vstřícný soubor osvědčených postupů.  
Členské státy mohou rovněž požádat o 
technickou podporu v rámci nástroje pro 
technickou podporu v souladu s jeho 
zřizovacím nařízením.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti postupuje v 
úzké spolupráci s dotčeným členským 
státem. Komise může vznášet připomínky 
nebo požadovat doplňující informace. 
Dotčený členský stát tyto požadované 
doplňující informace poskytne a v případě 
potřeby může plán před jeho oficiálním 
předložením revidovat.

1. Komise při posouzení plánu na 
podporu oživení a odolnosti postupuje po 
konzultaci s Evropským parlamentem v 
úzké spolupráci s dotčeným členským 
státem. Komise může vznášet připomínky 
nebo požadovat doplňující informace. 
Dotčený členský stát tyto požadované 
doplňující informace poskytne a v případě 
potřeby může plán před jeho oficiálním 
předložením revidovat.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos k zelené a digitální 
transformaci a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

3. Komise posoudí význam a 
soudržnost plánu na podporu oživení a 
odolnosti a jeho přínos ke znalostní 
ekonomice a digitální transformaci a také 
ke konkurenceschopnosti ekonomiky a 
pro uvedený účel zohlední tato kritéria:

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které z 
ní vyplývají;

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k přechodu ke znalostní 
ekonomice a k digitální transformaci v 
zájmu rozvoje konkurenceschopné 
ekonomiky, nebo k řešení výzev, které z 
nich vyplývají;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti;

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení dlouhodobého růstového 
potenciálu konkurenceschopné 
ekonomiky, tvorbě a zachování kvalitních 
pracovních míst a k hospodářské a sociální 
odolnosti členského státu, že zmírní 
hospodářský a sociální dopad krize a 
přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti pro harmoničtější 
rozvoj ve všech členských státech;

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně výše odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost;

e) zda je odůvodnění, které členský 
stát poskytl ohledně výše odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené a 
realistické a úměrné očekávanému dopadu 
na ekonomiku a zaměstnanost a zda je 
platební plán v souladu s finančním 
nařízením;

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících soudržné činnosti;

f) zda plán na podporu oživení a 
odolnosti obsahuje opatření pro provádění 
reforem a veřejných investičních projektů 
představujících efektivní a soudržné 
činnosti, která napomáhají tvorbě 
pracovních míst, růstu a rozvoji znalostní 
společnosti;

Pozměňovací návrh 54
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Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, milníků a cílů a 
souvisejících ukazatelů.

g) zda se očekává, že ujednání 
navržená dotčenými členskými státy zajistí 
účinné provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně předpokládaného 
harmonogramu, plánu plateb, milníků a 
cílů a souvisejících ukazatelů.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise přijme do čtyř měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím prováděcího 
aktu. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí kladně, stanoví 
se v uvedeném rozhodnutí reformy a 
investiční projekty, které má členský stát 
realizovat, včetně milníků a cílů, a finanční 
příspěvek přidělený v souladu s článkem 
11.

1. Po konzultaci s Evropským 
parlamentem přijme Komise do dvou 
měsíců od oficiálního předložení plánu na 
podporu oživení a odolnosti členským 
státem rozhodnutí prostřednictvím 
prováděcího aktu. Pokud Komise plán na 
podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy a investiční projekty, které má 
členský stát realizovat, včetně milníků a 
cílů, a finanční příspěvek přidělený v 
souladu s článkem 11.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) ujednání pro poskytnutí přístupu ze 
strany Komise k příslušným podkladovým 
údajům;

f) ujednání pro poskytnutí přístupu ze 
strany Komise k příslušným podkladovým 
údajům, a to i od státní, regionální a 
místní správy;

Pozměňovací návrh 57
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění uspokojivé realizace 
milníků a cílů uvedených v čl. 17 odst. 1, 
pozastavení se zruší.

Pokud členský stát přijme opatření 
nezbytná k zajištění uspokojivé realizace 
milníků a cílů uvedených v čl. 17 odst. 1 a 
zaručí vrácení neuspokojivě vynaložených 
finančních prostředků, pozastavení se 
zruší.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 21 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informování Evropského parlamentu 
a Rady a komunikace o plánech členských 
států na podporu oživení a odolnosti

Zapojení Evropského parlamentu a Rady a 
komunikace o plánech členských států na 
podporu oživení a odolnosti

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem.

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v 
prováděcím aktu Komise v souladu s 
článkem 17 neprodleně Evropskému 
parlamentu a Radě. Dotčený členský stát 
může Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem. Tento 
požadavek nebude vykládán extenzivně.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K zajištění viditelnosti financování 
z prostředků Unie může Komise realizovat 
komunikační činnosti pro finanční podporu 
plánovanou v příslušném plánu na podporu 
oživení a odolnosti, včetně prostřednictvím 
společných komunikačních činností s 
dotčenými vnitrostátními orgány.

2. K zajištění viditelnosti financování 
z prostředků Unie může Komise realizovat 
komunikační činnosti pro finanční podporu 
plánovanou v příslušném plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mimo jiné 
prostřednictvím společných 
komunikačních činností se státními, 
regionálními a místními orgány, s 
profesními organizacemi a s příslušnými 
organizacemi občanské společnosti.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise a dotčené členské státy v rozsahu 
úměrném jejich příslušným oblastem 
odpovědnosti posílí součinnost a zajistí 
účinnou koordinaci mezi nástroji zřízenými 
tímto nařízením a jinými programy 
a nástroji Unie, a zejména s opatřeními 
financovanými z fondů Unie. Za tímto 
účelem:

Komise a dotčené členské státy posílí 
součinnost a zajistí účinnou koordinaci 
mezi nástroji zřízenými tímto nařízením 
a jinými programy a nástroji Unie, 
a zejména s opatřeními financovanými 
z fondů Unie, aby zabránily jejich 
překrývání. Za tímto účelem:

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a  (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. S cílem zajistit viditelnost podpory 
ze strany Unie prostřednictvím facility na 
podporu oživení a odolnosti informují 
členské státy své občany o financovaných 
projektech.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— tyto výzvy jsou považovány za 
významné pro posílení růstového 
potenciálu hospodářství dotčeného 
členského státu

— tyto výzvy jsou považovány za 
významné pro posílení růstového 
potenciálu hospodářství dotčeného 
členského státu, například prostřednictvím 
odpovědného rozvoje potenciálu 
udržitelného růstu;

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje k 
digitální transformaci hospodářských a 
sociálních odvětví,

— očekává se, že provádění 
plánovaných opatření významně přispěje k 
digitální transformaci hospodářských a 
sociálních odvětví a umožní širší přístup k 
digitálním technologiím;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.4 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize 
a přispěje ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti.

2.4 Očekává se, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje k 
posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst, mimo jiné pro mladé lidi 
do 25 let a pro ženy, a hospodářské a 
sociální odolnosti dotčeného členského 
státu, zmírní hospodářský a sociální dopad 
krize a přispěje ke zvýšení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti.



AD\1214244CS.docx 37/38 PE658.720v01-00

CS

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název Zřízení facility na podporu oživení a odolnosti

Referenční údaje COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)

Příslušné výbory
       Datum oznámení na zasedání

BUDG
17.6.2020

ECON
17.6.2020

Výbor, který vypracoval stanovisko
       Datum oznámení na zasedání

REGI
17.6.2020

Zpravodaj(ka)
       Datum jmenování

Corina Crețu
16.6.2020

Článek 58 – Postup společných schůzí 
výborů
       Datum oznámení na zasedání

       
23.7.2020

Datum přijetí 24.9.2020

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

19
5
16

Členové přítomní při konečném 
hlasování

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş 
Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Stéphane Bijoux, 
Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, 
Christian Doleschal, Francesca Donato, Chiara Gemma, Cristian 
Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Ondřej Knotek, 
Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, 
Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro 
Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo 
Sofo, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich, Monika 
Vana

Náhradníci přítomní při konečném 
hlasování

Daniel Buda, Stelios Kympouropoulos, Tonino Picula, Bronis Ropė



PE658.720v01-00 38/38 AD\1214244CS.docx

CS

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ
VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

19 +
RENEW Stéphane Bijoux, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Viktor Uspaskich

S&D Adrian-Dragoş Benea, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula

VERTS/ALE François Alfonsi, Caroline Roose, Bronis Ropė, Monika Vana

5 -
ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

16 0
ECR Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

NI Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian 
Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Andrey Novakov

Význam zkratek:
+ : pro
- : proti
0 : zdrželi se


