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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske a menové 
veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetky členské štáty. 
Výzvy súvisiace s demografiou sú 
v dôsledku pandémie ochorenia COVID-
19 ešte výraznejšie. Táto pandémia je 
oveľa viac než len zdravotná kríza; jej 
hospodársky a sociálny vplyv sa v 
jednotlivých krajinách líši, pričom sa 
môže zvýšiť chudoba a nerovnosti v rámci 
Únie. Investície v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti (ďalej len 
„mechanizmu“) by preto by mali riešiť 
existujúce nerovnosti v oblasti zdravia v 
celej Únii a zároveň zaručiť rovnakú 
ochranu s osobitným dôrazom na 
najzraniteľnejšie osoby v spoločnosti. 
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, 
bojovať proti nim a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky.  Strednodobé a dlhodobé 
dôsledky krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 na celé hospodárstvo, a najmä 
na odvetvie zdravotníctva, 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 
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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 
a súdržnej obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

(5) Implementácia reforiem, ktorých 
cieľom je zaistiť vysokú mieru odolnosti 
domácich ekonomík, posilniť adaptačnú 
kapacitu a uvoľniť rastový potenciál, patrí 
medzi politické priority Únie, aby sa 
predišlo chybám, ku ktorým došlo pri 
riešení poslednej celosvetovej 
hospodárskej, sociálnej a finančnej krízy, 
ktoré viedli k prehlbovaniu 
hospodárskych a sociálnych rozdielov. 
Reformy sú preto nevyhnutné na zaistenie 
udržateľnosti obnovy hospodárstva 
a podporu procesu vzostupnej 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti. Sú ešte viac nevyhnutné na 
zaistenie rýchlej obnovy hospodárstva 
a strednodobého a dlhodobého 
hospodárskeho rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5 a) Dobrá správa je predpokladom 
úspešného riadenia a uskutočnenia 
reformy. Administratívna kapacita 
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verejných orgánov a širokej škály 
zainteresovaných strán zohráva v tejto 
súvislosti kľúčovú úlohu pri predkladaní 
a plnení rozpočtu, predkladaní a audite 
účtov a zabezpečovaní kontrol a 
zodpovednosti účastníkov finančných 
operácií v súlade s rozpočtovými 
pravidlami prijatými na základe článku 
322 zmluvy.  Verejné orgány a 
príjemcovia by preto mali budovať 
kapacity vo vhodnom rozsahu.

Pozmeňujúci návrh 4

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 s európskou 
pridanou hodnotou, ktoré môžu byť 
prínosom v tejto konkrétnej situácii je však 
nevyhnutná na urýchlenie hospodárskej 
obnovy členských štátov, zabránenie 
strate pracovných miest tisícov 
európskych občanov a posilnenie 
strednodobého a dlhodobého rastového 
potenciálu. Investície do zelených 
a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú, dostupnú energiu z 
obnoviteľných zdrojov, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania 
a ďalších kľúčových hospodárskych 
odvetviach, ako aj produktivita 
hospodárstva, sú dôležité pre podporu a 
dosiahnutie inkluzívneho udržateľného 
rastu a pomáhajú pri tvorbe 
vysokokvalitných pracovných miest a 
posilňovaní konkurencieschopnosti. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov posilnením znalostnej 
ekonomiky, znížením nerovností, ktoré 
odhalila pandémia COVID-19, najmä 
digitálnej priepasti v regiónoch, na ktoré 
sa vzťahuje článok 174 zmluvy, zároveň 
prispejú k tomu, aby bola Únia odolnejšia 
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a menej závislá.  Sú potrebné väčšie 
investície do digitalizácie, digitálnych 
inovácií a digitálnej pripojiteľnosti, ktoré 
by umožnili spravodlivý prechod, najmä 
pre najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti, 
ako sú napríklad starší ľudia, na digitálne 
hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6 a) V prípade investícií v rámci 
mechanizmu by sa vo všetkých regiónoch 
a obciach mala posilniť zásada 
partnerstva a viacúrovňové riadenie.  
Viacúrovňové riadenie je dôležité v 
procese európskeho semestra, keďže 
pandémia COVID-19 ovplyvnila územia v 
rámci členského štátu rôznymi spôsobmi. 
Zapojenie regionálnych a miestnych 
verejných orgánov, ako aj hospodárskych 
a sociálnych partnerov a príslušných 
subjektov zastupujúcich občiansku 
spoločnosť, ako sú mimovládne 
organizácie, má preto zásadný význam pre 
prácu mechanizmu. Členské štáty by mali 
pri vypracúvaní a vykonávaní svojich 
plánov podpory obnovy a odolnosti 
konzultovať so všetkými partnermi a 
zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky 
rýchlo dostali k príjemcom v núdzi. 
Okrem toho, keďže odvetvia, v ktorých 
prevažujú mladí ľudia vo veku do 25 
rokov a ženy, boli neúmerne zasiahnuté 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19 
a počet nezamestnaných tam stúpa, je 
potrebné riešiť ich osobitnú situáciu. 
Preto by sa rodová rovnosť mala prioritne 
podporovať vo všetkých fázach prípravy a 
vykonávania plánov podpory obnovy a 
odolnosti s cieľom riešiť existujúce 
rodové rozdiely. Pozornosť by sa mala 
venovať mestským oblastiam ako hnacím 
motorom zelenej a digitálnej 
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transformácie, ako aj regiónom s 
prírodnými alebo demografickými 
znevýhodneniami.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8 a) Horizontálne zásady stanovené v 
článkoch 8, 10 a 11 zmluvy a v Charte 
základných práv Európskej únie by sa 
mali dodržiavať, ako aj záväzky 
vyplývajúce z Dohovoru Organizácie 
Spojených národov o právach dieťaťa a 
Dohovoru Organizácie Spojených 
národov o právach osôb so zdravotným 
postihnutím. Okrem toho, ciele 
mechanizmu sa týkajú udržateľného 
rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 
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udržiavania, ochrany a zlepšovania 
kvality životného prostredia, stanovených 
v 191 ods. 1 zmluvy, a záväzkov prijatých 
na základe Parížskej dohody.

Pozmeňujúci návrh 8

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 spolu s jej inými cieľmi 
rozvoja 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 30 % rozpočtových 
výdavkov Únie na podporu cieľov v oblasti 
klímy. Komisia a členské štáty by mali 
zabezpečiť jednotnosť, súdržnosť 
a synergie s agendou OSN do roku 2030. 
Na účely kvalifikácie investície ako 
udržateľnej by sa mala uplatňovať 
taxonómia stanovená v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 
2019/20881a a nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. 
novembra 2019 o zverejňovaní informácií 
o udržateľnosti v sektore finančných 
služieb1b, v súvislosti s ekologicky 
udržateľnými hospodárskymi činnosťami.
__________________
1a Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13.
1b Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 1.

Pozmeňujúci návrh 9
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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, 
zohľadňujúc priority rastu členských 
štátov, venovať aj vplyvu národných 
plánov predložených podľa tohto 
nariadenia na podporu nielen zelenej 
transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie založenej na znalostiach. 
Obidve budú zohrávať kľúčovú úlohu pri 
transformácii a modernizácii nášho 
hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 10

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



PE658.720v01-00 10/39 AD\1214244SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 11

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 pre 
harmonickejší rozvoj v členských štátoch. 
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 najneskôr do roku 2050, čím sa 
obnoví rastový potenciál hospodárstiev 
Únie a podporia investície do kľúčových 
odvetví, podporí vytváranie a zachovanie 
kvalitných pracovných miest, a to aj pre 
mladých ľudí vo veku do 25 rokov a ženy, 
posilnia sociálne práva v súlade s 
Európskym pilierom sociálnych práv, ako 
aj podporí strednodobý a dlhodobý 
udržateľný hospodársky rast. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo, 
by sa mala venovať osobitná pozornosť 
najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. 
Tento mechanizmus by mal tiež prispieť k 
dosiahnutiu rodovej rovnosti, ako je 
vymedzené v článku 8 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 12

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 

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

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, digitálnymi 
prioritami, ako aj prioritami v oblasti 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 13

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 

(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 
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hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu.

hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu, 
so zohľadnením najmä percentuálneho 
podielu mladých ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET) a miery rizika chudoby v každom 
členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 14

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 vo 
forme samostatnej prílohy k národnému 
programu reforiem. Na zabezpečenie 
rýchlej realizácie by členské štáty mali 
predložiť návrh plánu spolu s návrhom 
rozpočtu na nasledujúci rok 15. októbra 
predchádzajúceho roka. Plány podpory 
obnovy a odolnosti predložené členskými 
štátmi by mali byť verejne dostupné.

Pozmeňujúci návrh 15

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 

(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. Európsky parlament by mal 
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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.

mať prístup ku všetkým informáciám o 
rokovaniach medzi Komisiou a členskými 
štátmi o jednotlivých plánoch podpory 
obnovy a odolnosti vo všetkých fázach 
procesu. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mali identifikovať všetky 
odvetvia, ktoré zaostávajú, stanoviť 
podrobný súbor opatrení na jeho realizáciu 
vrátane cieľových hodnôt a čiastkových 
cieľov, ako aj jeho očakávaný vplyv na 
rastový potenciál, tvorbu vysokokvalitných 
pracovných miest, vrátane pre mladých 
ľudí vo veku do 25 rokov a ženy, čím sa 
posilnia sociálne práva, ako aj 
ekonomická a sociálna odolnosť, s cieľom 
lepšie reagovať na rôzne typy 
asymetrických a symetrických šokov; mal 
by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu a silnejšiu 
konkurencieschopnosť; 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.

Pozmeňujúci návrh 16

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 

(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 súhlas dotknutých zúčastnených 
strán, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
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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 plán podpory obnovy 
a odolnosti obsahuje opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré predstavujú 
koherentné činnosti; 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 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, lepšej 
odolnosti v oblasti zdravotníckej 
starostlivosti, ako aj k silnejšej 
konkurencieschopnosti 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 udržateľného 
a inkluzívneho rastového potenciálu, 
atraktivite investícií, tvorbe kvalitných 
pracovných miest pre všetkých 
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 plán podpory obnovy 
a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných, ako 
aj verejno-súkromných investičných 
projektov, ktoré predstavujú koherentné, 
účinné a primerané činnosti; a či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy a 
odolnosti vrátane navrhovaných 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt a 
súvisiacich ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií. Finančný príspevok 
by sa mal určiť na základe odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktorý navrhol dotknutý 
členský štát.

(25) Na účely zjednodušenia by sa mal 
finančný príspevok stanoviť na základe 
jednoduchých kritérií, ktoré rešpektujú 
potreby členského štátu. Finančný 
príspevok by sa mal určiť na základe 
odhadovaných celkových nákladov na plán 
podpory obnovy a odolnosti, ktorý navrhol 
dotknutý členský štát.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(27) S cieľom zabezpečiť, aby bola 
finančná podpora prednostne poskytnutá 
počas prvých rokov po kríze a aby bola 
zlučiteľná s dostupným financovaním pre 
tento nástroj, by sa alokácia finančných 
prostriedkov členským štátom mala 
umožniť do 31. decembra 2025. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2024 
právne viazaných najmenej 60 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2025.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2025. Na účely 
správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok. Komisia by mala oznámiť 
Európskemu parlamentu a Rade svoje 
rozhodnutie pozastaviť alebo zrušiť 
finančné príspevky členskému štátu. V 
záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty, ako sa 
predpokladá v rámci procesu európskeho 
semestra, každý rok podávať správy 
o pokroku dosiahnutom pri plnení plánu 
podpory obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 21

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 sa plány 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré Komisia 
prijme, ako aj úplný zoznam konečných 
príjemcov oznámia Európskemu 
parlamentu a Rade a Komisia by mala 
podľa potreby vykonávať príslušné 
komunikačné činnosti.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201314, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9515, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201314, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9515, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
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primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, 
ako sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137118. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre a Európskemu 
dvoru audítorov rovnocenné práva.

primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. V súlade s nariadením (EÚ) 
2017/1939 môže Európska prokuratúra 
vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné 
činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, 
ako sa stanovuje v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137118. 
V súlade s nariadením o rozpočtových 
pravidlách má každá osoba alebo každý 
subjekt, ktoré prijímajú finančné 
prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF, Európskej prokuratúre 
a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné 
práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky 
tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF, 
Európskej prokuratúre a Európskemu 
dvoru audítorov rovnocenné práva. 
Európsky parlament by mal vykonávať 
svoju ex ante demokratickú kontrolu a 
overovanie ex post, či sú prostriedky 
poskytnuté v rámci mechanizmu dobre 
využité, predstavujú pridanú hodnotu 
Únie a podporujú hospodársku a sociálnu 
odolnosť členských štátov. Členské štáty 
sa preto nabádajú, aby prijali a 
uplatňovali účinné opatrenia na boj proti 
podvodom s podporou existujúcich 
agentúr pre boj proti podvodom na úrovni 
členských štátov a Únie, ako sú OLAF a 
prípadne EPPO, a aby presadzovali 
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právny štát.
_________________ _________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. 
septembra 2013 o vyšetrovaniach 
vykonávaných Európskym úradom pre boj 
proti podvodom (OLAF), ktorým sa 
zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie 
Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 
248, 18.9.2013, s. 1).

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

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

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

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

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

17 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

17 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. 
októbra 2017, ktorým sa vykonáva 
posilnená spolupráca na účely zriadenia 
Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 
31.10.2017, s. 1).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

18 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 
o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú 
finančné záujmy Únie, prostredníctvom 
trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 
28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík“ (ďalej len 

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

„európsky semester“) je postup stanovený 
v článku 2-a nariadenia Rady (ES) č. 
1466/97 zo 7. júla 199720. Na účely tohto 
nariadenia sa toto nariadenie doplní 
o zapojenie regiónov, miest a obcí.

_________________ _________________
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).

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).

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3 Článok 3

Rozsah pôsobnosti Rozsah pôsobnosti

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 vrátane zdravotnej 
starostlivosti, konkurencieschopnosti, 
odolnosti, koordinačnej kapacity, 
postupov reakcie na krízu, produktivity, 
vzdelávania a zručností, výskumu a 
inovácií, inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, pracovných miest a 
investícií, ako aj stability finančných 
systémov.

Pozmeňujúci návrh 25

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 podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie pre harmonickejší rozvoj, 
a to zlepšením odolnosti a adaptačnej 
kapacity členských štátov, zmiernením 
sociálnych a ekonomických dôsledkov 
krízy pri súčasnom úsilí o riešenie 
sociálnych nerovností a podporou zelenej 
a digitálnej transformácie, čím sa prispeje 
k obnove rastového potenciálu 
hospodárstiev Únie, aby sa stala 
konkurencieschopnejšou znalostnou 
ekonomikou, podporí tvorba a zachovanie 
pracovných miest v období po pandémii 
COVID-19, najmä v odvetví zdravotnej 
starostlivosti, ako aj  napomôže udržateľný 
strednodobý a dlhodobý rast.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
Horizontálne zásady

1. Členské štáty a Komisia 
zabezpečujú dodržiavanie základných 
práv a Charty základných práv Európskej 
únie pri zavádzaní mechanizmu.
Keďže táto charta zahŕňa všetky práva, na 
ktoré sa vzťahuje judikatúra Súdneho 
dvora Európskej únie, práva a slobody 
zakotvené v Európskom dohovore o 
ľudských právach a iné práva a zásady 
vyplývajúce zo spoločných ústavných 
tradícií krajín Európskej únie a iných 
medzinárodných nástrojov, prijmú sa 
primerané opatrenia, aby sa zabránilo 
porušovaniu týchto základných práv, ako 
je napríklad antidiskriminácia a rodová 
nerovnosť.
2. Ciele mechanizmu sa dosahujú v 
súlade s cieľom podpory udržateľného 
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rozvoja podľa článku 11 zmluvy.

Pozmeňujúci návrh 27

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 poradenstvo a expertov na 
hodnotenie a implementáciu reforiem 
a investícií.

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, 
s informačnými a komunikačnými 
činnosťami vrátane inštitucionálnej 
komunikácie o politických prioritách Únie 
a s výdavkami na administratívnu pomoc, 
ktoré Komisia, členské štáty alebo 
riadiace orgány vynakladajú na 
fungovanie jednotlivých nástrojov. 
Výdavky môžu pokrývať aj náklady na iné 
podporné činnosti, ako je kontrola kvality 
a monitorovanie projektov na mieste, 
a náklady na partnerské poradenstvo na 
hodnotenie a implementáciu reforiem 
a investícií.

Pozmeňujúci návrh 28

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 
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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.

Pozmeňujúci návrh 29

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 dopĺňa podporu 
poskytovanú v rámci iných fondov 
a programov Únie, predchádza sa však 
akémukoľvek prípadnému zdvojeniu. 
Reformné a investičné projekty môžu 
získať podporu z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

Pozmeňujúci návrh 30

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 článku 17 ods. 2 alebo o pozastavení 
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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.

Pozmeňujúci návrh 31

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, so zohľadnením percentuálneho 
podielu mladých ľudí, ktorí nie sú 
zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET), a miery rizika chudoby.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na obdobie do 31. decembra 2022 
Komisia sprístupní na alokáciu sumu 334 
950 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10.

1. Na obdobie do 31. decembra 2024 
Komisia sprístupní na alokáciu sumu 334 
950 000 000 EUR uvedenú v článku 5 ods. 
1 písm. a). Na realizáciu svojho plánu 
podpory obnovy a odolnosti môže každý 
členský štát predložiť žiadosti až do výšky 
svojho maximálneho finančného príspevku 
uvedeného v článku 10.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Prostredníctvom revízie nariadenia 
na základe delegovaného aktu a na 
základe odôvodnenej žiadosti členského 
štátu sa dodatočné zdroje môžu 
sprístupniť aj na rozpočtový záväzok 
v rokoch 2023 a 2024.

Pozmeňujúci návrh 34

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 

vypúšťa sa
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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.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2024 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

1. Na žiadosť členského štátu môže 
Komisia do 31. decembra 2025 poskytnúť 
dotknutému členskému štátu úverovú 
podporu na realizáciu jeho plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2024. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

2. Členský štát môže požiadať o úver 
v rovnakom čase, ako predloží plán 
podpory obnovy a odolnosti uvedený 
v článku 15, alebo inokedy do 31. augusta 
2025. V druhom prípade sa k žiadosti 
priloží prepracovaný plán vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V zmysle cieľov stanovených 1. V zmysle cieľov stanovených 
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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.

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, ako aj 
ročné ciele. Plány podpory obnovy 
a odolnosti oprávnené na financovanie 
v rámci tohto nástroja musia zahŕňať 
opatrenia na implementáciu reforiem 
a verejných a verejno-súkromných 
investičných projektov prostredníctvom 
koherentného balíka, ktorý zahŕňa ročné 
ciele, ako aj ukazovatele a systém 
hodnotenia vykonávania.

Pozmeňujúci návrh 38

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, ako sú 
investície do internetového pripojenia, aby 
boli občania, najmä tí najzraniteľnejší, 
pripojení, ako aj do udržateľnejšej 
znalostnej ekonomiky Európskej únie. 
Okrem toho je v dôsledku pandémie 
potrebné podporiť vnútroštátne 
zdravotnícke služby prostredníctvom 
modernizácie zdravotníckej infraštruktúry 
a zlepšenia efektívnosti systémov 
zdravotnej starostlivosti v Únii. 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 
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a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

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

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 
o riadení energetickej únie a opatrení v 
oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, 
smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 
2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, 
s. 1).

22 […] 22 […]

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zapoja do prípravy a 
vykonávania plánu podpory obnovy a 
odolnosti podľa delegovaného nariadenia 
(EÚ) č. 204/2014 zainteresované strany, 
najmä zástupcov alebo orgány na 
regionálnej a miestnej úrovni, 
hospodárskych a sociálnych partnerov, 
ako aj organizácie občianskej spoločnosti. 
Sú nevyhnutné na identifikáciu a 
posúdenie osobitných investičných potrieb 
v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 40

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, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží najneskôr do 30. apríla. Návrh 
plánu členské štáty predkladajú od 
15. októbra predchádzajúceho roka spolu 
s návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

Pozmeňujúci návrh 41

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;

a) objasnenie spôsobu, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra, pri zohľadnení 
rozvojových cieľov členského štátu;

Pozmeňujúci návrh 42

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 a/alebo 
zachovanie pracovných miest, a to aj v 
prípade mladých ľudí do 25 rokov a žien, 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky a sociálny dosah krízy, 
zlepšuje podnikateľskú štruktúru a 
prispieva posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
a konvergencie vrátane toho, ako sa budú 
riešiť zemepisné osobitosti, a ako sa v 
tomto pláne očakáva riešenie príslušných 
výziev a priorít jednotlivých krajín;

Pozmeňujúci návrh 43Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c
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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 znalostnej ekonomike, zelenej 
a digitálnej transformácii alebo k riešeniu 
výziev, ktoré z nich vyplývajú; toto 
vysvetlenie obsahuje okrem iného 
opatrenia, ktoré členské štáty prijmú s 
cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov 
Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030, ako aj opatrenia, ktoré prijali 
členské štáty na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva najneskôr do 
roku 2050;

Pozmeňujúci návrh 44

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 ukazovatele, ktoré 
umožnia meranie týchto cieľových 
hodnôt, a orientačný harmonogram 
implementácie reforiem počas obdobia 
najviac štyroch rokov a investícií počas 
obdobia najviac siedmich rokov;

Pozmeňujúci návrh 45

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ga) vysvetlenie, ako rieši výzvy 
týkajúce sa dobrej a účinnej správy a 
nedostatočných kapacít, a to aj 
prostredníctvom budovania kapacít medzi 
verejnými orgánmi a príjemcami v 
primeranom rozsahu;

Pozmeňujúci návrh 46
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné;

h) všetky ďalšie sprievodné opatrenia, 
ktoré môžu byť potrebné, vrátane zníženia 
zbytočnej administratívnej záťaže a 
zvýšenia počtu verejno-súkromných 
partnerstiev;

Pozmeňujúci návrh 47

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, ktoré sa sprístupní iným 
európskym inštitúciám a orgánom. 
Komisia môže okrem toho poskytnúť 
členským štátom ľahko použiteľný súbor 
nástrojov s osvedčenými postupmi.  
Členské štáty takisto môžu v súlade 
s príslušným nariadením požiadať 
o technickú podporu v rámci Nástroja 
technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia pri posudzovaní plánu 
podpory obnovy a odolnosti koná v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia môže predložiť pripomienky 
alebo požiadať o dodatočné informácie. 
Dotknutý členský štát poskytne 

1. Komisia pri posudzovaní plánu 
podpory obnovy a odolnosti po konzultácii 
s Európskym parlamentom koná v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom. 
Komisia môže predložiť pripomienky 
alebo požiadať o dodatočné informácie. 
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požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže plán pred jeho 
oficiálnym predložením prepracovať.

Dotknutý členský štát poskytne 
požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže plán pred jeho 
oficiálnym predložením prepracovať.

Pozmeňujúci návrh 49

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 znalostnej 
ekonomike a digitálnej transformácii, ako 
aj ku konkurencieschopnosti 
hospodárstva a na tento účel zohľadní tieto 
kritériá: 

Pozmeňujúci návrh 50

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 znalostnej ekonomike 
zelenej a digitálnej transformácii pri 
rozvoji konkurencieschopného 
hospodárstva alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených;

Pozmeňujúci návrh 51

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 

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu dlhodobého rastového 
potenciálu konkurencieschopného 
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a sociálnej odolnosti členského štátu, 
zmierni ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;

hospodárstva, tvorby a/alebo zachovaniu 
vysokokvalitných pracovných miest 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
členského štátu, zmierni ekonomický 
a sociálny dosah krízy a prispeje 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti pre harmonickejší 
rozvoj medzi členskými štátmi;

Pozmeňujúci návrh 52

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 
a či zodpovedá očakávanému vplyvu na 
hospodárstvo a zamestnanosť, ako aj či je 
plán platieb v súlade s nariadením o 
rozpočtových pravidlách;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

f) či plán podpory obnovy a odolnosti 
obsahuje opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov, ktoré predstavujú účinné a 
koherentné činnosti na pomoc tvorbe 
pracovných miest, rastu a rozvoju 
znalostnej spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh 54

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

g) či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý 
členský štát, podľa očakávaní zabezpečia 
účinnú realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaného 
harmonogramu, čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

g) či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý 
členský štát, podľa očakávaní zabezpečia 
účinnú realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaného 
harmonogramu, platobného plánu, 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh 55

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. Po konzultácii s Európskym 
parlamentom 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, 
v uvedenom rozhodnutí sa stanovia 
reformy a investičné projekty, ktoré má 
členský štát implementovať, vrátane 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, 
ako aj finančný príspevok alokovaný 
v súlade s článkom 11.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) opatrenia na poskytnutie prístupu 
k príslušným relevantným údajom Komisii;

f) opatrenia na poskytnutie prístupu 
k príslušným relevantným údajom Komisii, 
a to aj z národných, regionálnych a 
miestnych administratív;

Pozmeňujúci návrh 57
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie sa zruší, ak členský štát 
prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie 
uspokojivého splnenia čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v článku 17 
ods. 1.

Pozastavenie sa zruší, ak členský štát 
prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie 
uspokojivého splnenia čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v článku 17 
ods. 1 a zaručí, že sa vrátia finančné 
prostriedky, ktoré boli vynaložené 
neuspokojivým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 21 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Informácie pre Európsky parlament 
a Radu a komunikácia o plánoch podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov

Zapojenie Európskeho parlamentu a Rady 
a komunikácia o plánoch podpory obnovy 
a odolnosti členských štátov

Pozmeňujúci návrh 59

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 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. Takáto žiadosť sa nesmie 
vykladať v širokom zmysle.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na zabezpečenie zviditeľnenia 
finančných prostriedkov Únie určených na 
finančnú podporu, s ktorou sa počíta 
v príslušnom pláne podpory obnovy 
a odolnosti, môže Komisia vykonávať 
komunikačné činnosti vrátane spoločných 
komunikačných činností s dotknutými 
vnútroštátnymi orgánmi.

2. Na zabezpečenie zviditeľnenia 
finančných prostriedkov Únie určených na 
finančnú podporu, s ktorou sa počíta 
v príslušnom pláne podpory obnovy 
a odolnosti, môže Komisia vykonávať 
komunikačné činnosti vrátane spoločných 
komunikačných činností s dotknutými 
vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi 
orgánmi, ako aj s odbornými 
a príslušnými organizáciami občianskej 
spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a dotknuté členské štáty úmerne 
k svojej príslušnej zodpovednosti 
podporujú synergie a zabezpečujú účinnú 
koordináciu medzi nástrojmi zriadenými 
týmto nariadením a inými programami 
a nástrojmi Únie, najmä opatreniami 
financovanými z fondov Únie. Na tento 
účel:

Komisia a dotknuté členské štáty s cieľom 
predísť akémukoľvek prelínaniu 
podporujú synergie a zabezpečujú účinnú 
koordináciu medzi nástrojmi zriadenými 
týmto nariadením a inými programami 
a nástrojmi Únie, najmä opatreniami 
financovanými z fondov Únie. Na tento 
účel:

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Aby sa zviditeľnila podpora Únie 
prostredníctvom mechanizmu, členské 
štáty informujú svojich občanov o 
projektoch, ktoré sa financujú;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
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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 na podporu rastového 
potenciálu hospodárstva dotknutého 
členského štátu, napríklad 
prostredníctvom zodpovedného rozvoja 
potenciálu udržateľného rastu

Pozmeňujúci návrh 64

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

— vykonanie plánovaných opatrení 
podľa očakávaní výrazne prispeje k 
digitálnej transformácii hospodárskych 
alebo sociálnych odvetví a k uľahčeniu 
širšieho prístupu k digitálnym 
technológiám;

Pozmeňujúci návrh 65

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 vrátane pracovných 
miest pre mladých ľudí vo veku do 25 
rokov a ženy a ekonomickej a sociálnej 
odolnosti dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti.
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