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Pozmeňujúci návrh 1
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(3) Európsky semester pre koordináciu 
hospodárskych politík (ďalej len „európsky 
semester“) vrátane zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv je na úrovni Únie 
rámcom pre identifikáciu národných 
reformných priorít a monitorovanie ich 
implementácie. Členské štáty vypracúvajú 
vlastné národné viacročné investičné 
stratégie na podporu týchto reforiem. 
Zapojenie regiónov, miest a obcí do 
procesu európskeho semestra má zásadný 
význam, najmä pre zotavenie z pandémie 
COVID-19, ktorá rôznymi spôsobmi 
zasiahla územia v rámci členského štátu. 
Tieto stratégie by mali byť predložené 
spolu s ročnými národnými programami 
reforiem ako prostriedok na načrtnutie 
a koordinovanie prioritných investičných 
projektov, ktoré by mali byť podporené 
z finančných prostriedkov členských štátov 
a/alebo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Mathilde Androuët

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 

(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 
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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.

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. Okrem 
toho, zvýšená závislosť členských štátov 
od dovozu z krajín mimo Európy 
spôsobila vážne nedostatky v európskych 
systémoch zdravotnej starostlivosti. Tým 
sa vlastne zdôrazňuje potreba návratu 
veľkej časti premiestneného výrobného 
reťazca a vytvorenia krátkych reťazcov 
na posilnenie odolnosti členských štátov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

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 

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetky členské štáty. 
Výzvy súvisiace s demografiou sú 
v dôsledku COVID-19 ešte výraznejšie. 
Pandémia COVID-19 je oveľa viac ako 
zdravotná kríza a jej hospodársky a 
sociálny vplyv sa v jednotlivých krajinách 
bude líšiť, ale s najväčšou 
pravdepodobnosťou sa v dôsledku nej 
zvýši chudoba a nerovnosti v rámci 
Európskej únie. Pandémia COVID-19, ako 
aj predošlá hospodárska a finančná kríza 
svedčia o tom, že budovanie stabilných 
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spôsobenej ochorením COVID-19 budú 
v kritickej miere závisieť od toho, ako 
rýchlo sa hospodárstva členských štátov 
zotavia z krízy, čo zas závisí od fiškálneho 
priestoru, ktorý majú členské štáty 
k dispozícii na prijatie opatrení na 
zmiernenie sociálneho a hospodárskeho 
dosahu krízy a na odolnosť ich 
hospodárstiev. Reformy a investície na 
riešenie štrukturálnych nedostatkov 
ekonomík a posilnenie ich odolnosti budú 
mať preto zásadný význam v procese 
návratu hospodárstiev na cestu udržateľnej 
obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

a 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Tomislav Sokol

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 

(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 
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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.

štátom efektívnejšie reagovať na otrasy, 
bojovať proti nim a rýchlejšie prekonávať 
ich účinky. Strednodobé a dlhodobé 
dôsledky krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 na zdravotníctvo a celé 
hospodárstvo 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 
a súdržnej obnovy a pri zastavení ďalšieho 
prehlbovania rozdielov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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 

(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. Súčasná 
pandémia ochorenia COVID-19 
a predchádzajúca hospodárska a finančná 
kríza ukázali, že budovanie stabilných 
a odolných hospodárstiev a finančných 
systémov založených na stabilných 
a pružných ekonomických a sociálnych 
štruktúrach pomáha členským štátom 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

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 priority hospodárskej politiky Únie. 
Nemôžeme však opakovať chyby v reakcii 
na poslednú celosvetovú finančnú krízu, 
ktorá viedla k hlbokým a škodlivým 
hospodárskym a sociálnym rozdielom. 
Implementácia reforiem je preto 
nevyhnutná na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej a sociálnej 
konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
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rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Tomislav Sokol

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 

(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 
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konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu pre 
rýchlu obnovu.

konvergencie. Po pandémii to bude ešte 
rozhodujúcejšie, pretože to pripraví pôdu 
pre rýchlu obnovu a dlhodobý 
hospodársky rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Niklas Nienaß

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. Sú 
nevyhnutné na zaistenie udržateľnosti 
obnovy hospodárstva a podporu procesu 
vzostupnej hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti. Po pandémii to bude 
ešte dôležitejšie, pretože to pripraví pôdu 
pre rýchlu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Dobrá správa vecí verejných je 
predpokladom úspešného riadenia a 
správy reformného a investičného 
procesu, v ktorom dôležitú úlohu 
zohrávajú administratívne kapacity 
verejných orgánov a zapojenie 
rozmanitého radu zainteresovaných strán. 
Komisia a členské štáty by mali riešiť 
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výzvy a nedostatky v kapacite, ktoré by 
mohli zahŕňať strategickejšie a 
inovatívnejšie spôsoby riadenia 
zamestnancov, procesov a programov, 
riadenie vplyvu rámcových podmienok na 
stabilitu a istotu v reformných 
a investičných procesoch a potrebu 
zabezpečiť, aby sa budovanie kapacít 
medzi verejnými orgánmi a príjemcami 
vykonávalo v primeranom rozsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
technológií, kapacít a procesov 
zameraných na podporu prechodu na čistú, 
dostupnú energiu z obnoviteľných 
zdrojov, 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. Medzi 
mnohými nerovnosťami, ktoré odhalila 
pandémia COVID-19, je digitálna 
priepasť závažnou nerovnosťou, ktorá 
postihuje najmä menej rozvinuté regióny, 
ženy, starších ľudí a ľudí žijúcich v 
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najvzdialenejších regiónoch a vo 
vidieckych, odľahlých a vyľudnených 
oblastiach. V čase, keď sa práca aj 
vzdelávanie uskutočňuje online, digitálna 
priepasť nepochybne ohrozuje 
prehlbovanie regionálnych nerovností. 
Digitálna nerovnosť predstavuje 
nebezpečenstvo pre ľudí, ktorí nie sú 
schopní pracovať na diaľku, a študentov, 
ktorým hrozí zaostávanie v dôsledku 
obmedzeného prístupu k vzdelávaciemu 
obsahu. Sú potrebné väčšie investície do 
digitalizácie, digitálnych inovácií a 
digitálneho pripojenia, ktoré umožnia 
spravodlivý a rovnaký prechod k väčšiemu 
digitálnemu hospodárstvu a digitálnemu 
online systému vzdelávania prístupnému 
všetkým občanom, najmä 
najzraniteľnejším osobám v spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Tomislav Sokol

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 

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však viac než 
nevyhnutná, a to s európskou pridanou 
hodnotou, ktorá môže prispieť na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených, udržateľných 
a digitálnych technológií, kapacít 
a procesov zameraných na podporu 
prechodu na čistú energiu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti v oblasti bývania, 
celkovej produktivity a ďalších kľúčových 
hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
presadzovanie a dosiahnutie inkluzívneho, 
dlhodobého, udržateľného ekonomického 
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Únia odolnejšia a menej závislá. rastu a pomáhajú pri tvorbe dôstojných a 
kvalitných pracovných miest pre všetkých 
pri súčasnom zlepšovaní životnej úrovne. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov zároveň prispejú k tomu, aby bola 
Únia odolnejšia a menej závislá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Skúsenosti z minulosti ukázali, že 
počas kríz sa často výrazne škrtajú 
investície. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie hospodárskej obnovy členských 
štátov, zabránenie strate pracovných miest 
tisícov európskych občanov a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu. 
Investície do zelených a digitálnych 
infraštruktúr, 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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 15
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Mathilde Androuët

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 

(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 
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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.

hospodárskych odvetviach sú dôležité pre 
dosiahnutie udržateľného rastu a pomáhajú 
pri tvorbe pracovných miest. 
Diverzifikáciou kľúčových dodávateľských 
reťazcov a ich návratom na územie Únie 
zároveň prispejú k tomu, aby bola Únia 
odolnejšia a menej závislá.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Keďže pandémia COVID-19 
postihla regióny a obce v členských 
štátoch odlišne, zapojenie regionálnych a 
miestnych orgánov, hospodárskych a 
sociálnych partnerov a občianskej 
spoločnosti má rozhodujúci význam na 
prípravu, vykonávanie, monitorovanie a 
hodnotenie nápravy dôsledkov krízy s 
podporou Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti. Členské štáty by mali 
pri vypracúvaní svojho plánu podpory 
obnovy a odolnosti viesť konzultácie so 
všetkými partnermi. Európska komisia by 
mala posilniť a dôkladne monitorovať 
partnerstvo a viacúrovňové riadenie v 
členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Ženy sú neprimerane zasiahnuté v 
dôsledku krízy, keďže pracujú v 
odvetviach s rastúcou nezamestnanosťou, 
pričom práve ony sa starajú o domácnosti 
a pôsobia ako opatrovateľky v čase 
obmedzenia pohybu. V záujme riešenia 
osobitnej situácie a úlohy žien počas krízy 
a obnovy by sa mala prednostne 
podporovať rodová rovnosť. Osobitná 
pozornosť by sa preto mala venovať 
investíciám do odvetvia starostlivosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Pandémia COVID-19 zapríčinila 
bezprecedentnú výzvu pre systémy 
zdravotnej starostlivosti v Európskej únii. 
Ukázalo sa, že vzhľadom na rýchlu 
sociálno-ekonomickú transformáciu je 
veľmi dôležitou úlohou EÚ vybudovať 
odolnosť a využiť všetky možné 
rozpočtové prostriedky na posilnenie 
európskej zdravotníckej infraštruktúry. 
Investície v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti by mali riešiť 
všeobecne existujúce nerovnosti v oblasti 
zdravia v celej EÚ a zároveň zaručiť 
rovnakú ochranu s osobitným dôrazom na 
najzraniteľnejšie osoby v spoločnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) V súčasnosti neexistuje nástroj 
priamej finančnej podpory, ktorý by bol 
prepojený s dosahovaním výsledkov 
a implementáciou reforiem a verejných 
investícií členských štátov v reakcii na 
výzvy identifikované v rámci európskeho 
semestra a ktorého cieľom je trvalo 
ovplyvniť produktivitu a odolnosť 
hospodárstva členských štátov.

(7) Neexistuje nástroj priamej 
finančnej podpory, ktorý by bol prepojený 
s implementáciou reforiem v členských 
štátoch v reakcii na výzvy identifikované 
v rámci európskeho semestra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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 
prispôsobiť súčasný rámec poskytovania 
podpory členským štátom a poskytnúť im 
priamu finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu proticyklických reforiem 
a verejných investícií v členských štátoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Vzhľadom na je potrebné posilniť 
súčasný rámec poskytovania podpory 
členským štátom a poskytnúť im priamu 
finančnú podporu prostredníctvom 
inovatívneho nástroja. Na tento účel by sa 
mal týmto nariadením zriadiť 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“) 
s cieľom zabezpečiť účinnú a významnú 
finančnú podporu na výraznejšiu 
implementáciu reforiem a súvisiacich 
verejných investícií, ktoré vyvolajú 
zlepšenie udržateľnosti a 
konkurencieschopnosti hospodárstiev 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Tomislav Sokol

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 

(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 



AM\1213024SK.docx 19/151 PE655.985v02-00

SK

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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Pri implementácii mechanizmu by 
sa mali dodržiavať horizontálne zásady 
vymedzené v článku 3 Zmluvy o 
Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a v 
článku 10 ZFEÚ vrátane zásad 
subsidiarity a proporcionality podľa 
článku 5 ZEÚ, berúc do úvahy Chartu 
základných práv Európskej únie. Členské 
štáty by mali dodržiavať aj povinnosti 
vyplývajúce z Dohovoru OSN o právach 
dieťaťa a Dohovoru OSN o právach osôb 
so zdravotným postihnutím a zabezpečiť 
prístupnosť v súlade s jeho článkom 9 a v 
súlade s právom Únie, ktorým sa 
harmonizujú požiadavky na prístupnosť 
výrobkov a služieb. Členské štáty a 
Komisia by sa mali zamerať na 
odstraňovanie nerovností a presadzovanie 
rovnosti žien a mužov a začlenenie 
rodového hľadiska, ako aj na boj proti 
diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy 
alebo etnického pôvodu, náboženstva 
alebo viery, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie. Mechanizmus 
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by nemal podporovať akcie, ktoré 
prispievajú k akejkoľvek forme segregácie 
či vylúčenia alebo infraštruktúru, ktorá je 
nedostupná osobám so zdravotným 
postihnutím. Ciele mechanizmu by sa 
mali realizovať v rámci udržateľného 
rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa 
udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality 
životného prostredia podľa článku 11 a 
článku 191 ods. 1 ZFEÚ, zohľadňujúc 
zásadu „znečisťovateľ platí“ a záväzky 
dohodnuté na základe Parížskej dohody. 
V záujme ochrany integrity vnútorného 
trhu musia byť operácie, ktoré sú 
prospešné pre podniky, v súlade s 
pravidlami Únie o štátnej pomoci 
stanovenými v článku 107 a článku 108 
ZFEÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 
berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 
administratívnu záťaž a predpokladané 
riziko nesúladu. To by malo zahŕňať 
posúdenie využitia jednorazových platieb, 
paušálnych sadzieb a jednotkových 
nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, ako sa uvádza 
v článku 125 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť výsledky, 
berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, 
administratívnu záťaž a predpokladané 
riziko nesúladu. To by malo zahŕňať 
posúdenie využitia jednorazových platieb, 
paušálnych sadzieb a jednotkových 
nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, ako sa uvádza 
v článku 125 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách. Mechanizmus 
zároveň predstavuje značný objem 
dodatočných zdrojov, ktoré sa majú 
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vynaložiť v relatívne krátkom čase, čím sa 
zvýši tlak na systémy kontroly. Vyzýva sa 
preto k prijatiu a uplatňovaniu účinných 
opatrení na boj proti podvodom 
prostredníctvom existujúcich agentúr pre 
boj proti podvodom na úrovni členských 
štátov a EÚ, ako sú Európska 
prokuratúra, Európsky dvor audítorov a 
Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich schopnosti splniť 
špecifické ciele akcií a dosiahnuť 
výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na 
kontroly, administratívnu záťaž 
a predpokladané riziko nesúladu. To by 
malo zahŕňať posúdenie využitia 
jednorazových platieb, paušálnych sadzieb 
a jednotkových nákladov, ako aj 
financovania, ktoré nie je spojené 
s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 
ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

(9) Typy financovania a spôsoby 
plnenia v rámci tohto nariadenia by sa mali 
zvoliť na základe ich prispievania k 
dosahovaniu výsledkov, berúc do úvahy 
najmä náklady na kontroly a 
administratívnu záťaž. To by malo zahŕňať 
posúdenie využitia jednorazových platieb, 
paušálnych sadzieb a jednotkových 
nákladov, ako aj financovania, ktoré nie je 
spojené s nákladmi, ako sa uvádza 
v článku 125 ods. 1 písm. a) nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
alokované, by sa opatrenia na obnovu 
a odolnosť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti mali 
vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný 
dosah krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19. Tieto dodatočné zdroje by sa 
mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

(10) V súlade s nariadením [Nástroj 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
alokované, by sa opatrenia na obnovu 
a odolnosť v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti mali 
vykonávať tak, aby riešili bezprecedentný 
dosah krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 na zdravotníctvo a celkové 
hospodárstvo. Tieto dodatočné zdroje by 
sa mali použiť tak, aby sa zabezpečil súlad 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Raffaele Fitto

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) Mechanizmus zriadený týmto 
nariadením prispeje k začleňovaniu akcií 
v oblasti klímy a environmentálnej 
udržateľnosti do politík a k dosiahnutiu 
celkového cieľa 25 % rozpočtových 
výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti 
klímy.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 29
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont
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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 ostatnými 
cieľmi hospodárskeho 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, pokiaľ nebránia kapacite rastu 
priemyslu Európskej únie, ktorá je 
ovplyvnená krízou spôsobenou pandémiou 
ochorenia COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Ciele mechanizmu by sa mali 
realizovať v rámci cieľov vymedzených 
v Európskom pilieri sociálnych práv. Na 
dosiahnutie lepšej a udržateľnejšej 
budúcnosti pre všetkých je potrebné 
zamerať podporu mechanizmu na 
zastrešujúcu a medzinárodne uznanú 
Agendu 2030 OSN a prispieť k cieľom 
udržateľného rozvoja a ich čiastkovým 
cieľom stanoveným do roku 2030. 
Komisia a členské štáty by mali 
zabezpečiť jednotnosť, súdržnosť 
a synergie medzi Európskym pilierom 
sociálnych práv a cieľmi udržateľného 
rozvoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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 dosiahnutie týchto celkových 
výsledkov sa príslušné akcie určia 
v priebehu prípravy a implementácie 
mechanizmu a prehodnotia sa v rámci 
príslušných procesov hodnotenia 
a preskúmania.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) Na realizáciu týchto celkových 
cieľov sa príslušné akcie určia v priebehu 
prípravy a implementácie mechanizmu 
a prehodnotia sa v rámci príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala venovať aj 
vplyvu národných plánov predložených 
podľa tohto nariadenia na podporu nielen 
zelenej transformácie, ale aj digitálnej 
transformácie. Obidve budú zohrávať 
prioritnú úlohu pri obnove a modernizácii 
nášho hospodárstva. Na pomoc pri 
identifikácii programov s vysoko 
pozitívnym vplyvom na životné prostredie, 
ktoré sú oprávnené v rámci mechanizmu, 
sa použije taxonómia EÚ týkajúca sa 
environmentálne udržateľných 
hospodárskych činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Daniel Buda

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 

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

procesov hodnotenia a preskúmania. 
Náležitá pozornosť by sa mala pri 
zohľadnení priorít členského štátu v 
oblasti rastu 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.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 35
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, 
Simone Schmiedtbauer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 38
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V súlade s metódou Spoločenstva 
by Európsky parlament, jediná priamo 



AM\1213024SK.docx 29/151 PE655.985v02-00

SK

volená inštitúcia EÚ a rozpočtový orgán 
spolu s Radou, mal vykonávať ex ante 
demokratickú kontrolu a ex post overenie, 
či sú finančné prostriedky poskytnuté v 
rámci mechanizmu dobre vynaložené, či 
sú v záujme občanov EÚ a EÚ, či 
poskytujú skutočnú pridanú hodnotu EÚ 
a či podporujú hospodársku a sociálnu 
odolnosť. Zabezpečí sa úplná 
transparentnosť všetkých konečných 
príjemcov a komisári zodpovední za 
mechanizmus sa plne zodpovedajú 
Parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 
transformácie, ktorou sa má dosiahnuť cieľ 
klimaticky neutrálnej Európy do roku 
2050, ako aj prechodné ciele v oblasti 
klímy a energetiky do roku 2030, čím sa 
obnoví rastový potenciál hospodárstiev 
Únie v období po pandémii COVID-19, 
podporí tvorba pracovných miest 
a napomôže udržateľný rast. S cieľom 
zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo, 
mala by sa venovať osobitná pozornosť 
neprimeranému vplyvu pandémie na 
najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, 
ktorý môže viesť k zhoršeniu nerovnosti. 
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Mechanizmus prispieva k podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s 
článkom 8 ZFEÚ. Ciele v oblasti rodovej 
rovnosti a ekonomická nezávislosť žien sa 
zabezpečujú vo všetkých rozmeroch a vo 
všetkých fázach prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia programov 
financovaných v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti včas a 
konzistentne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Tomislav Sokol

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 štátov. 
Na tento účel by mal mechanizmus 
prispievať k zlepšeniu odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmierneniu sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov krízy, čím sa môže posilniť 
dôvera občanov v európskej inštitúcie, 
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, ktorý by viedol k podpore 
tvorby kvalitných pracovných miest pre 
všetkých a napomohol udržateľnému, 
inkluzívnemu, dlhodobému 
hospodárskemu rastu, ktorý by bol 
poháňaný zlepšeniami v oblasti 
environmentálnej účinnosti, opatreniami 
zdravotnej starostlivosti v oblasti 
odolnosti, opatreniami v oblasti klímy a 
politikami sociálneho začlenenia.
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Pozmeňujúci návrh 42
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Všeobecným cieľom mechanizmu 
by mala byť podpora hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy 
a podpore zelenej a digitálnej 

(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 
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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.

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, najmä pre mladých ľudí a ženy, 
posilnia sa sociálne práva, ako aj 
napomôže udržateľný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Navrhujeme túto zmenu so zreteľom na význam verejného financovania pri podpore 
udržateľného rastu.

Pozmeňujúci návrh 46
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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



PE655.985v02-00 34/151 AM\1213024SK.docx

SK

Or. it

Pozmeňujúci návrh 47
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(15) Špecifickým cieľom mechanizmu 
by malo byť poskytovanie finančnej 
podpory na dosiahnutie čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt proticyklických 
reforiem a investícií, ktoré sú uvedené 
v plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Tento špecifický cieľ by sa mal napĺňať 
v úzkej spolupráci s dotknutými členskými 
štátmi.
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Pozmeňujúci návrh 49
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie, zatiaľ 
čo umožnia ďalšie investície do 
vnútroštátnych zdravotníckych služieb na 
podporu modernizácie zdravotníckej 
infraštruktúry a na zlepšenie efektívnosti 
zdravotníckych systémov v EÚ. 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 sa vykonávajú v plnom súlade 
s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia. Členské štáty 
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s cieľom chrániť občanov, podporovať 
miestne hospodárstva, zabezpečiť, aby 
boli miestne spoločenstvá odolné voči 
krízam a vytvoriť udržateľnú budúcnosť, 
pripravia svoj plán podpory obnovy a 
odolnosti spolu s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi, ako aj 
príslušnými orgánmi zastupujúcimi 
občiansku spoločnosť v súlade so zásadou 
partnerstva. Pozornosť by sa mala 
venovať mestským oblastiam ako hnacím 
motorom zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj regiónom s 
prírodným alebo demografickým 
znevýhodnením.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú 
a digitálnu transformáciu. Tieto opatrenia 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie, ako aj 
s každým ďalším programom 
podporujúcim návrat premiestnených 
prevádzok a krátke reťazce 
v dodávateľských reťazcoch. Na podporu 
akcií, ktoré spadajú pod priority európskej 



AM\1213024SK.docx 37/151 PE655.985v02-00

SK

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.

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, najmä pokiaľ ide 
o nový prierezový tematický cieľ 
„Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
súvislosti s pandémiou COVID-19 a 
príprava zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva“ stanovený v návrhu 
nariadenia 2020/0101(COD).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 51
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s 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 
súdržnosti, európskej zelenej dohody 
a digitálnej agendy, by sa v pláne mali 
stanoviť aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre regionálny rozvoj a zelenú a digitálnu 
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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.

transformáciu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia, ako aj v oblasti 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov prostredníctvom 
uceleného plánu podpory obnovy 
a odolnosti. Plán podpory obnovy 
a odolnosti by mal byť takisto v súlade 
s príslušnými výzvami a prioritami pre 
danú krajinu identifikovanými v kontexte 
európskeho semestra, s národnými 
programami reforiem, národnými 
energetickými a klimatickými plánmi, 
plánmi spravodlivej transformácie 
a partnerskými dohodami a operačnými 
programami v rámci fondov Únie. Na 
podporu akcií, ktoré spadajú pod priority 
európskej zelenej dohody a digitálnej 
agendy, by sa v pláne mali stanoviť aj 
opatrenia, ktoré sú relevantné pre zelenú, 
udržateľnú a digitálnu transformáciu. 
Tieto opatrenia by mali umožniť rýchle 
dosiahnutie zámerov, cieľových hodnôt 
a príspevkov stanovených v národných 
energetických a klimatických plánoch a ich 
aktualizáciách. Všetky podporované 
činnosti by sa mali vykonávať v plnom 
súlade s prioritami Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia.
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Pozmeňujúci návrh 54
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(16) Na to, aby plán podpory obnovy 
a odolnosti prispieval k cieľom 
mechanizmu, mal by obsahovať opatrenia 
na implementáciu reforiem a investičných 
projektov prostredníctvom uceleného plánu 
podpory obnovy a odolnosti. 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 a s digitálnymi 
prioritami.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena umožní, aby sa viac investícií stalo oprávnených na podporu v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti.
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Pozmeňujúci návrh 55
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti 
a adaptačnej kapacity v Únii. S cieľom 
zabezpečiť primerané podklady by mala 
táto diskusia vychádzať zo strategických 
a analytických informácií Komisie 
dostupných v kontexte európskeho 
semestra a v prípade dostupnosti aj 

(18) V záujme informovania o príprave 
a realizácii plánov podpory obnovy 
a odolnosti členskými štátmi by mala Rada 
môcť v rámci európskeho semestra 
diskutovať o stave obnovy, odolnosti, 
súdržnosti a adaptačnej kapacity v Únii. 
S cieľom zabezpečiť primerané podklady 
by mala táto diskusia vychádzať 
z dostupných strategických a analytických 
informácií Komisie, aj z informácií 
o realizácii plánov z predchádzajúcich 
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z informácií o realizácii plánov 
z predchádzajúcich rokov.

rokov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa a relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu, 
najmä percentuálneho podielu mladých 
ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v 
procese vzdelávania alebo odbornej 
prípravy (NEET), územných nerovností v 
rámci členských štátov a miery rizika 
chudoby v každom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(19) S cieľom zabezpečiť zmysluplný 
finančný príspevok úmerný skutočným 
potrebám členských štátov, vďaka ktorému 
budú môcť implementovať a dokončiť 
reformy a investície zahrnuté do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, je vhodné 
stanoviť maximálny finančný príspevok, 
ktorý je pre ne v rámci mechanizmu 
k dispozícii, pokiaľ ide o finančnú podporu 
(t. j. nenávratnú finančnú podporu). 
Maximálny príspevok by sa mal vypočítať 
na základe počtu obyvateľov, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP) na obyvateľa, relatívnej miery 
nezamestnanosti každého členského štátu 
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a rozdielu v HDP, meraného štvrťročne, 
medzi rokmi 2020 a 2019.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 61
Elżbieta Kruk

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 

(20) Je potrebné stanoviť postup 
predkladania návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov, ako aj 
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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.

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 od 15. októbra 
predchádzajúceho roka. V prípade 
členských štátov eurozóny by sa mal 
návrh plánu predložiť spolu s návrhom 
rozpočtu na nasledujúci rok.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné spresniť, že predloženie návrhu rozpočtu v októbri je povinné v prípade členských 
štátov eurozóny.

Pozmeňujúci návrh 62
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

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 sú verejne dostupné.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Josianne Cutajar

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 kedykoľvek po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia do 31. augusta 
2024. Na zabezpečenie rýchlej realizácie 
by členské štáty mali mať možnosť 
predložiť návrh plánu spolu s príslušným 
návrhom rozpočtových informácií, a to 
šesť mesiacov pred oficiálnym 
predložením plánu podpory obnovy a 
odolnosti. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

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 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 mať prístup ku všetkým 
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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.

informáciám o rokovaniach medzi 
Komisiou a členskými štátmi o 
jednotlivých plánoch podpory obnovy a 
odolnosti vo všetkých fázach procesu 
vrátane včasného prístupu k návrhom 
odhadov nákladov na reformy a investície. 
V pláne podpory obnovy a odolnosti by sa 
mal stanoviť podrobný súbor opatrení na 
jeho realizáciu vrátane cieľových hodnôt 
a čiastkových cieľov, ako aj jeho 
očakávaný vplyv na rastový potenciál, 
tvorbu pracovných miest a ekonomickú 
a sociálnu odolnosť a na podporu rodovej 
rovnosti a medzigeneračnej rovnosti; mal 
by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu; mal by takisto obsahovať 
vysvetlenie súladu navrhovaného plánu 
podpory obnovy a odolnosti s príslušnými 
výzvami a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 

(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. Je nevyhnutné, aby sa 
zástupcovia alebo orgány na regionálnej a 
miestnej úrovni, hospodárski a sociálni 
partneri, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti zapojili do prípravy plánu 
podpory obnovy a odolnosti a poskytli svoj 
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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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na udržateľný 
a inkluzívny dlhodobý rastový potenciál, 
atraktivitu investícií, tvorbu kvalitných 
pracovných miest pre všetkých 
a ekonomickú, územnú a sociálnu 
odolnosť  v záujme lepšej reakcie na rôzne 
typy asymetrických a symetrických šokov; 
mal by obsahovať aj opatrenia, ktoré sú 
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a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, opatrenia na odolnosť v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, 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.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa dostupných štúdií je „územná odolnosť“ termín a vznikajúca koncepcia, ktorá môže 
pomôcť pri identifikácii regionálnych/miestnych zraniteľných miest, rozhodovacieho procesu 
spolu so zlepšením transformácie sociálno-ekologických a technologických systémov (SET). 
Územná odolnosť predstavuje inovatívnu koncepciu a prispieva k odstráneniu medzery, ktorá 
oddeľuje teoretické znalosti o odolnosti od jej premeny na územné plány a projekty.

Pozmeňujúci návrh 67
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu; mal 
by takisto obsahovať vysvetlenie súladu 

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
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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.

celého tohto procesu úzko spolupracovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(21) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
členských štátov a ich zameranie sa na 
relevantné reformy a investície by členské 
štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mali identifikovať 
odvetvia, ktoré vo veľkej miere zaostávajú 
a mal by sa 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.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 70
Mathilde Androuët

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 

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

štáty, ktoré chcú získať podporu, mali 
Komisii predkladať riadne odôvodnené 
a podložené plány podpory obnovy 
a odolnosti. V pláne podpory obnovy 
a odolnosti by sa mal stanoviť podrobný 
súbor opatrení na jeho realizáciu vrátane 
cieľových hodnôt a čiastkových cieľov, 
ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mal by 
obsahovať aj opatrenia, ktoré sú relevantné 
pre zelenú a digitálnu transformáciu, 
opatrenia, ktorými by sa podporilo 
potrebné oživenie hospodárstiev členských 
štátov prostredníctvom návratu 
premiestnených prevádzok 
a podporovaním krátkych reťazcov. 
Komisia a členské štáty by mali v priebehu 
celého tohto procesu úzko spolupracovať.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

hospodársky a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; či 
odôvodnenie odhadovaných celkových 
nákladov na plán podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložil členský štát, je 
primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Tomislav Sokol

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 

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

proces, a preto zohľadní odôvodnenie 
a prvky, ktoré poskytne dotknutý členský 
štát, a posúdi, či plán podpory obnovy 
a odolnosti navrhnutý daným členským 
štátom podľa očakávaní prispeje 
k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii, lepšej 
odolnosti v oblasti zdravotníckej 
starostlivosti, 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 dlhodobého rastového 
potenciálu, atraktivite investícií, tvorbe 
kvalitných pracovných miest pre všetkých 
a ekonomickej a sociálnej odolnosti 
dotknutého členského štátu, zmierni 
hospodársky, územný a sociálny dosah 
krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti pre 
harmonickejší rozvoj v členských štátoch; 
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 
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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(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 poskytnutý zapojenými 
zainteresovanými stranami a posúdi, či 
plán podpory obnovy a odolnosti 
navrhnutý daným členským štátom podľa 
očakávaní prispeje k účinnému riešeniu 
výziev identifikovaných v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
určených dotknutému členskému štátu 
alebo v iných relevantných dokumentoch 
oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
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koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a verejných 
investičných projektov, ktoré sú súčasťou 
koherentných akcií a či opatrenia, ktoré 
navrhol dotknutý členský štát, podľa 
očakávaní zabezpečia účinnú realizáciu 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
navrhovaných čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

oficiálne prijatých Komisiou v rámci 
európskeho semestra; či plán obsahuje 
opatrenia, ktoré účinne prispievajú 
k zelenej a digitálnej transformácii 
a k riešeniu výziev s nimi spojených; či 
bude mať plán podľa očakávaní 
v dotknutom členskom štáte trvalý vplyv; 
či plán podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti; či odôvodnenie odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti, ktoré predložil členský 
štát, je primerané, realistické a zodpovedá 
očakávanému vplyvu na hospodárstvo 
a zamestnanosť; či navrhnutý plán podpory 
obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na 
implementáciu reforiem a investičných 
projektov, ktoré sú súčasťou koherentných 
akcií a či opatrenia, ktoré navrhol dotknutý 
členský štát, podľa očakávaní zabezpečia 
účinnú realizáciu plánu podpory obnovy a 
odolnosti vrátane navrhovaných 
čiastkových cieľov, cieľových hodnôt a 
súvisiacich ukazovateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena umožní, aby sa viac investícií stalo oprávnených na podporu v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 76
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(23) Príslušné usmernenia by sa mali 
stanoviť vo forme prílohy k tomuto 
nariadeniu, aby slúžili Komisii ako základ 
pre transparentné a spravodlivé 
posudzovanie plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
a pre stanovenie finančného príspevku 
v súlade s cieľmi a akýmikoľvek ďalšími 
príslušnými požiadavkami stanovenými 
v tomto nariadení. V záujme 
transparentnosti a efektívnosti by sa mal na 
tento účel zriadiť systém hodnotenia na 
posudzovanie návrhov plánov podpory 
obnovy a odolnosti. Tieto usmernenia by 
mali zahŕňať metodiku na sledovanie 
využívania a vplyvu verejného 
financovania EÚ na klímu a životné 
prostredie a na zabezpečenie dosiahnutia 
cieľov Únie v oblasti klímy a energetiky 
do roku 2030, ako aj dosiahnutie 
klimaticky neutrálneho hospodárstva do 
roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom prispieť k vypracúvaniu 
kvalitných plánov a pomôcť Komisii pri 
posudzovaní plánov podpory obnovy 
a odolnosti, ktoré predložili členské štáty, 
ako aj miery ich plnenia, by sa mali 
zahrnúť ustanovenia 
o využívaní odborného poradenstva a na 
žiadosť členských štátov aj partnerského 
poradenstva.

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 78
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

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 s flexibilnými 
postupmi vykonávania, ktoré sú 
prispôsobené potrebám členských štátov.  
Finančný príspevok by sa mal určiť na 
základe odhadovaných celkových nákladov 
na plán podpory obnovy a odolnosti, ktorý 
navrhol dotknutý členský štát.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 79
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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 2024. Na tento 
účel by malo byť do 31. decembra 2022 
právne viazaných najmenej 70 % sumy, 
ktorá je k dispozícii na nenávratnú pomoc. 
Zvyšok tejto sumy by mal byť právne 
viazaný do 31. decembra 2024.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 80
Corina Crețu

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými investíciami 
zahrnutými do plánu podpory obnovy 
a odolnosti, a teda vyššími nákladmi, než je 
maximálny finančný príspevok, ktorý sa 
plánu alokuje (má alokovať) formou 
nenávratného príspevku. Malo by sa 
umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
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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.

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. V každom prípade by 
malo byť možné poskytovať úver v 
čiastkových platbách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2024. Na účely 

(29) Žiadosť o úver by mala byť 
odôvodnená finančnými potrebami 
spojenými s dodatočnými reformami 
a investíciami zahrnutými do plánu 
podpory obnovy a odolnosti, ktoré sú 
relevantné najmä pre zelenú a digitálnu 
transformáciu, a teda vyššími nákladmi, 
než je maximálny finančný príspevok, 
ktorý sa plánu alokuje (má alokovať) 
formou nenávratného príspevku. Malo by 
sa umožniť, aby sa žiadosť o úver dala 
predložiť spolu s plánom. V prípade, že sa 
žiadosť o úver podá inokedy, mal by k nej 
byť priložený revidovaný plán s ďalšími 
čiastkovými cieľmi a cieľovými 
hodnotami. S cieľom zabezpečiť 
prednostné poskytnutie zdrojov by mali 
členské štáty žiadať o úverovú podporu 
najneskôr do 31. augusta 2025. Na účely 
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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.

správneho finančného riadenia by sa na 
celkovú sumu všetkých úverov 
poskytnutých podľa tohto nariadenia mal 
uplatniť maximálny strop. Navyše by 
maximálny objem úveru pre každý členský 
štát nemal presiahnuť 4,7 % jeho hrubého 
národného dôchodku. V prípade 
dostupnosti zdrojov by sa mohol strop 
úverovej podpory za výnimočných 
okolností zvýšiť. Z rovnakého dôvodu 
správneho finančného riadenia by malo byť 
možné poskytovať úver v čiastkových 
platbách na základe dosiahnutia výsledkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

riadenia by sa mali stanoviť osobitné 
pravidlá pre rozpočtové záväzky, platby, 
pozastavenie, zrušenie a vymáhanie 
finančných prostriedkov. Na zabezpečenie 
predvídateľnosti by členské štáty mali mať 
možnosť predkladať žiadosti o platby 
dvakrát za rok. Mali by sa realizovať vo 
forme čiastkových platieb a ich základom 
by malo byť kladné posúdenie realizácie 
plánu podpory obnovy a odolnosti 
členským štátom zo strany Komisie. Ak 
členský štát uspokojivo neplní plán 
podpory obnovy a odolnosti, malo by byť 
možné pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok. Komisia oznámi 
Európskemu parlamentu a Rade svoje 
rozhodnutie pozastaviť alebo zrušiť 
finančné príspevky členskému štátu. V 
záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 
štvrťrok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť 
v národných programoch reforiem, ktoré 
by sa mali použiť ako nástroj na 
podávanie správ o pokroku pri plnení 
plánov podpory obnovy a odolnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Daniel Buda

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 

(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 pred uložením akýchkoľvek 
sankcií mali uprednostniť opatrenia na 
odstránenie nedostatkov. Ak členský štát 
uspokojivo neplní plán podpory obnovy 
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námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

a odolnosti, malo by byť možné 
pozastavenie a zrušenie finančného 
príspevku. Mali by sa zaviesť náležité 
námietkové konania, aby rozhodnutia 
Komisie týkajúce sa pozastavenia, zrušenia 
a vymáhania vyplatených súm rešpektovali 
právo členských štátov na predloženie 
pripomienok.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 87
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) V záujme účinného monitorovania 
realizácie by mali členské štáty v rámci 
procesu európskeho semestra každý 

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

rok podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu podpory 
obnovy a odolnosti. Takéto správy 
vypracované dotknutými členskými štátmi 
by sa mali náležite zohľadniť v národných 
programoch reforiem, ktoré by sa mali 
použiť ako nástroj na podávanie správ 
o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Or. en

Odôvodnenie

K podávaniu správ o pokroku pri vykonávaní by nemalo dochádzať tak často, aby sa 
zabránilo preťaženiu európskeho semestra a predišlo zaťaženiu. Okrem toho bude ťažké 
sledovať pokrok za taký krátky čas.

Pozmeňujúci návrh 89
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
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Katalin Cseh

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade výročnú správu o implementácii 
mechanizmu stanoveného v tomto 
nariadení. Táto správa by mala obsahovať 
informácie o pokroku, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci schválených plánov 
podpory obnovy a odolnosti; mali by v nej 
byť zahrnuté aj informácie o objeme 
zdrojov pridelených na mechanizmus 
v rámci Nástroja Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu.

(37) Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu 
o implementácii mechanizmu stanoveného 
v tomto nariadení. Táto správa by mala 
obsahovať informácie o pokroku, ktorý 
dosiahol každý členský štát v rámci 
schválených plánov podpory obnovy 
a odolnosti; mali by v nej byť zahrnuté aj 
informácie o objeme zdrojov pridelených 
na mechanizmus v rámci Nástroja 
Európskej únie na obnovu 
v predchádzajúcom roku rozčlenené podľa 
rozpočtových riadkov a informácie o tom, 
ako sumy získané z Nástroja Európskej 
únie na obnovu prispeli k splneniu cieľov 
mechanizmu. Parlament prijme uznesenie 
o výročnej správe zverejnenej Komisiou. 
Komisia na účely transparentnosti 
uverejní úplný zoznam konečných 
príjemcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(39) Plány podpory obnovy a odolnosti, 
ktoré majú realizovať členské štáty, 
a zodpovedajúci finančný príspevok, ktorý 
im bude alokovaný, by mala stanoviť 
Komisia prostredníctvom delegovaného 
aktu. Parlament po schválení plánov 
podpory obnovy a odolnosti Komisiou 
buď prijme uznesenie, v ktorom uvedie, že 
nebude namietať proti rozhodnutiu 
Komisie, alebo uplatní svoje právo veta 
proti delegovanému aktu. Po prijatí 
delegovaného aktu by mal mať dotknutý 
členský štát a Komisia možnosť dohodnúť 
sa na určitých prevádzkových opatreniach 
technickej povahy, v ktorých sa podrobne 
uvedú aspekty vykonávania, pokiaľ ide 
o časový harmonogram, ukazovatele 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a prístup k príslušným údajom. S cieľom 
zabezpečiť, aby boli prevádzkové opatrenia 
vzhľadom na prevládajúce okolnosti počas 
realizácie plánu podpory obnovy 
a odolnosti stále relevantné, by sa mala 
poskytnúť možnosť, aby sa prvky takýchto 
technických opatrení dali po vzájomnej 
dohode zmeniť.
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rozpočtu Únie v prípade všeobecných 
nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady 
právneho štátu v členských štátoch, keďže 
rešpektovanie zásady právneho štátu je 
nevyhnutným predpokladom pre správne 
finančné riadenie a účinné financovanie 
z prostriedkov EÚ.
_________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá 
a všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(39a) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Uvedené pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a upravujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, obstarávania, 
cien a nepriamej implementácie 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásad právneho štátu v 
členských štátoch, keďže dodržiavanie 
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týchto zásad je nevyhnutným 
predpokladom správneho finančného 
riadenia a účinného financovania z 
prostriedkov EÚ, zatiaľ čo ochrana 
konečných príjemcov je rozhodujúca s 
cieľom umožniť, aby sa verejné investície 
a reformy stali odolnejšími a lepšie 
pripravenými na budúcnosť. Miestne a 
regionálne orgány, organizácie 
občianskej spoločnosti, mimovládne 
organizácie alebo MSP nemôžu prísť o 
svoje financovanie v dôsledku 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
dodržiavanie zásad právneho štátu v 
členských štátoch. Európska komisia by 
mala v prípade potreby na základe dohody 
s Európskym parlamentom a Radou 
priamo alebo nepriamo dočasne 
spravovať finančné prostriedky s 
príjemcami bez zapojenia vnútroštátnych 
vlád, ktoré porušujú zásady právneho 
štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201314, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9515, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201314, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9515, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
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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.

ukladania administratívnych sankcií. 
V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 
883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 
2185/96 môže Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF) vykonávať 
administratívne vyšetrovania vrátane 
kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom 
zistiť, či došlo k podvodu, korupcii alebo 
akémukoľvek inému protiprávnemu 
konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy 
Únie. . V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách má každá osoba 
alebo každý subjekt, ktoré prijímajú 
finančné prostriedky Únie, v plnej miere 
spolupracovať pri ochrane finančných 
záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu 
OLAF a Európskemu dvoru audítorov 
nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, 
aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa 
na implementácii finančných prostriedkov 
Únie udelili Komisii, úradu OLAF 
a Európskemu dvoru audítorov rovnocenné 
práva.

_________________ _________________
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 

16 Nariadenie Rady (Euratom, ES) 
č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
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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).

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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201314, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9515, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 

(40) V súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách, nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, 
Euratom) č. 883/201314, nariadením Rady 
(Euratom, ES) č. 2988/9515, nariadením 
Rady (Euratom, ES) č. 2185/9616 
a nariadením Rady (EÚ) 2017/193917 majú 
byť finančné záujmy Únie chránené 
primeranými opatreniami vrátane 
prevencie, zisťovania, nápravy 
a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, 
vymáhania stratených, nesprávne 
vyplatených alebo nesprávne použitých 
finančných prostriedkov a prípadne 
ukladania administratívnych sankcií. 
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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.

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. 
Členské štáty zároveň zavedú silné 
mechanizmy na zabránenie možným 
podvodom a korupcii, ako je posilnená 
spolupráca s Európskou prokuratúrou.

_________________ _________________
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, 

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, 
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s. 1). 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).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci návrh 98
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 100
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Investície do činností, ktoré by mohli 
poškodiť dosiahnutie cieľov Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, sa 
nepovoľujú. Mechanizmus s cieľom 
dodržiavať zásadu „neškodiť“ 
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neposkytuje finančnú podporu na 
vylúčené činnosti vymedzené v prílohe V 
bode B k návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Program InvestEU1a.
_________________
1a 2020/0108 (COD), Brusel, 29.5.2020 
COM(2020) 403 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 3a
Žiadna investícia v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti nesmie 
poškodiť environmentálne ciele 
taxonómie udržateľného financovania 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. 
júna 2018 o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií a o 
zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088. Ak sa 
investície týkajú environmentálnej 
udržateľnosti, musia spĺňať technické 
kritériá preskúmania taxonómie EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie pre harmonickejší rozvoj, 
a to zlepšením odolnosti a adaptačnej 
kapacity členských štátov, zmiernením 
sociálnych a ekonomických dôsledkov 
krízy, čím sa môže posilniť dôvera 
občanov v európske inštitúcie, 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 dlhodobý 
udržateľný hospodársky rast, ktorý by bol 
poháňaný zlepšeniami v oblasti 
environmentálnej účinnosti, opatreniami 
zdravotnej starostlivosti v oblasti 
odolnosti, opatreniami v oblasti klímy a 
politikami sociálneho začlenenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 105
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy a podporou 
konkurencieschopnej vedomostnej 
ekonomiky a 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 a konkurencieschopný rast.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Všeobecným cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti je podpora 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti Únie, a to zlepšením odolnosti 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
zmiernením sociálnych a ekonomických 

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

dôsledkov krízy pri súčasnom riešení 
sociálnych nerovností 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 

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

na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt štrukturálnych reforiem (vrátane 
reforiem systémov verejnej správy) 
a investícií uvedených v ich plánoch 
podpory obnovy a odolnosti. Napĺňanie 
tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 4a
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Horizontálne zásady
1. Členské štáty a Komisia zabezpečujú 
dodržiavanie základných práv a Charty 
základných práv Európskej únie pri 
zavádzaní mechanizmu.
2. Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby 
sa počas prípravy a vykonávania plánov, 
ako aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, 
podávaniu správ o nich a ich hodnoteniu 
zohľadňovala a presadzovala rovnosť 
žien a mužov, uplatňovalo hľadisko 
rodovej rovnosti a začlenenie hľadiska 
rodovej rovnosti.
3. Členské štáty a Komisia prijmú 
primerané opatrenia na zabránenie 
akejkoľvek diskriminácii z dôvodu 
pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie počas prípravy, vykonávania a 
monitorovania programov, podávania 
správ o nich a ich hodnotenia. Počas 
prípravy a vykonávania plánov podpory 
obnovy a odolnosti treba brať do úvahy 
najmä dostupnosť pre osoby so 
zdravotným postihnutím.
4. Ciele mechanizmu sa dosahujú v súlade 
s cieľom podpory udržateľného rozvoja 
podľa článku 11 ZFEÚ, pričom sa 
zohľadňujú ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a Parížska dohoda 
o zmene klímy. Ciele mechanizmu sa 
dosahujú v plnom súlade s acquis EÚ v 
oblasti životného prostredia. Z podpory sa 
vylučujú investície do fosílnych palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2
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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 vynakladá na riadenie 
jednotlivých nástrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Lena Düpont

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 

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 
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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.

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 vynakladá 
Komisia, členské štáty alebo 
sprostredkovateľskí riadiaci správcovia na 
riadenie jednotlivých nástrojov. Výdavky 
môžu pokrývať aj náklady na iné podporné 
činnosti, ako je povinná kontrola kvality 
a monitorovanie projektov na mieste, 
a náklady na partnerské poradenstvo 
a expertov na hodnotenie a implementáciu 
reforiem a investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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 

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 
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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.

nástrojov. Rovnaké sumy výdavkov 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 
proticyklických reforiem a investícií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Zdroje z programov so zdieľaným 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 6 vypúšťa sa
Zdroje z programov so zdieľaným 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 6 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zdroje z programov so zdieľaným 
riadením

Zdroje na programy so zdieľaným 
riadením

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na žiadosť členských štátov možno do 
mechanizmu previesť zdroje, ktoré im boli 
alokované v rámci zdieľaného riadenia bez 
toho, aby to malo vplyv na súdržnosť 
a financovanie poľnohospodárstva. 
Komisia tieto zdroje implementuje priamo 
v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 118
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na žiadosť členského štátu možno do 
fondov Únie previesť zdroje, ktoré boli 
alokované mechanizmu, aby sa použili v 
prospech členského štátu, ktorý požiadal o 
prevod. Tieto zdroje sa realizujú v rámci 
zdieľaného riadenia v súlade s článkom 
63 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Na tieto zdroje sa vzťahujú pravidlá 
prijímajúceho fondu Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zdroje pridelené členským štátom v rámci 
zdieľaného hospodárenia sa môžu na 
základe ich žiadosti presunúť do 
mechanizmu (okrem EFRR, EPFRV a 
ESF+). Komisia tieto zdroje implementuje 
priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. 
a) nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Tieto zdroje sa použijú v prospech 
dotknutého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Mathilde Androuët
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Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti implementuje Komisia v rámci 
priameho riadenia v súlade s nariadením 
o rozpočtových pravidlách.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 121
Corina Crețu

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, ale malo by sa 
predchádzať akémukoľvek prelínaniu. 
Reformné a investičné projekty môžu 
získať podporu z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Článok 9 vypúšťa sa
Opatrenia spájajúce mechanizmus 
s riadnou správou hospodárskych 

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.

vypúšťa sa

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 (...).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 

vypúšťa sa
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vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
Rozhodnutie o pozastavení platieb 
uvedené v odseku 1 sa uplatňuje na 
žiadosti o platbu predložené po dátume 
rozhodnutia o pozastavení platieb.
Pozastavenie plynutia lehoty uvedenej 
v článku 17 sa uplatňuje odo dňa 
nasledujúceho po prijatí rozhodnutia 
uvedeného v odseku 1.
V prípade pozastavenia platieb sa 
uplatňuje článok 15 ods. 9 nariadenia, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o (...).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak dôjde k závažnému neplneniu 
povinností v súvislosti s ktorýmkoľvek 
z prípadov stanovených v článku 15 ods. 7 
nariadenia, ktorým sa stanovujú spoločné 
ustanovenia o [...][VN], prijme Rada na 
návrh Komisie prostredníctvom 
vykonávacieho aktu rozhodnutie 
o pozastavení plynutia lehoty na prijatie 
rozhodnutí uvedených v článku 17 ods. 1 
a 2 alebo o pozastavení platieb v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.

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 Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie o pozastavení plynutia lehoty 
na prijatie rozhodnutí uvedených v článku 
17 ods. 1 a 2 alebo o pozastavení platieb 
v rámci Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príslušné postupy alebo platby sa obnovia 
v deň po zrušení pozastavenia.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
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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, najmä percentuálneho podielu 
mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, 
ani nie sú v procese vzdelávania alebo 
odbornej prípravy (NEET), územných 
nerovností v rámci členských štátov a 
miery rizika chudoby každého členského 
štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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 pri 
zohľadnení miery vyľudnenia, prevrátenej 
hodnoty hrubého domáceho produktu 
(HDP a poklesu HDP v dôsledku 
pandémie COVID-19) na obyvateľa 
a relatívnej miery nezamestnanosti 
každého členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
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Mathilde Androuët

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, relatívnej 
miery nezamestnanosti každého členského 
štátu a rozdielu v HDP, meraného 
štvrťročne, medzi rokmi 2020 a 2019.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Corina Crețu

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Corina Crețu

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát môže požiadať o úver 2. Členský štát môže požiadať o úver 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

a verejných investičných projektov 
prostredníctvom koherentného balíka, 
ktorý by mal zahŕňať ročné ciele, ako aj 
ukazovatele a systém hodnotenia 
vykonávania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena umožní, aby sa viac investícií stalo oprávnených na podporu v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 144
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti je určený na pomoc EÚ pri 
riešení krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19, ktorá zahŕňa územnú 
diverzifikáciu investícií, a preto sú 
regionálne orgány, profesijné združenia a 
mimovládne organizácie potrebné pri 
určovaní a posúdení osobitných 
investičných potrieb v plánoch podpory 
obnovy a odolnosti. Komisia predloží 
kódex správania pre partnerstvo, v ktorom 
stanoví minimálne normy pre zapojenie 
príslušných miestnych a regionálnych 
orgánov, profesijných a príslušných 
organizácií občianskej spoločnosti v 
súlade so zásadou partnerstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

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 

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 
vrátane investícií do digitalizácie, 
digitálnej inovácie a digitálneho 
pripojenia, najmä internetového 
pripojenia s cieľom pripojiť všetkých 
občanov, najmä tých najzraniteľnejších v 
spoločnosti, pričom v kontexte pandémie 
COVID-19 umožnia dodatočné investície 
do vnútroštátnych zdravotníckych služieb 
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transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

s cieľom podporiť modernizáciu 
zdravotníckej infraštruktúry a zlepšiť 
efektívnosť zdravotníckych systémov v 
EÚ. Investície do systému zdravotnej 
starostlivosti pomôžu členským štátom 
stať sa odolnejšími a posilniť celú 
stabilitu Únie. Tieto plány musia byť 
takisto v súlade s informáciami, ktoré 
členské štáty uvádzajú v národných 
programoch reforiem v rámci európskeho 
semestra, vo svojich národných 
energetických a klimatických plánoch 
a v ich aktualizáciách podľa nariadenia 
(EÚ) 2018/199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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 

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

spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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

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

22 […] 22 […]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia a členské štáty zabezpečia, 
aby plány podpory obnovy a odolnosti, 
ako aj všetky budúce programy 
financované v rámci mechanizmu 
prispievali k dodržiavaniu a podpore 
rovnosti medzi ženami a mužmi v súlade s 
článkom 8 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ). Z hodnotení vyplýva, že je 
dôležité včas a jednotným spôsobom 
zohľadniť aspekty cieľov rodovej rovnosti 
vo všetkých rozmeroch a vo všetkých 
fázach prípravy, monitorovania, 
vykonávania a hodnotenia operačných 
programov a zároveň zabezpečiť, aby sa 
prijímali osobitné opatrenia na podporu 
rodovej rovnosti a zásady rovnakej 
odmeny za rovnakú prácu rovnakej 
hodnoty, ekonomickej nezávislosti žien, 
zlepšenia vzdelávania a kvalifikácie a 
opätovného začlenenia žien, ktoré sú 
obeťami násilia, do trhu práce a do 
spoločnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 149
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak je členský štát na základe 
článku 12 nariadenia (EÚ) č. 472/2013 
vyňatý z monitorovania a posúdenia 
európskeho semestra alebo podlieha 
dohľadu podľa nariadenia Rady (ES) č. 
332/2002, ustanovenia stanovené v tomto 
nariadení sa na dotknutý členský štát 
uplatňujú vo vzťahu k výzvam a prioritám 
určeným opatreniami stanovenými na 
základe uvedených nariadení.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členský štát zapojí do prípravy plánu 
podpory obnovy a odolnosti 
zainteresované strany, najmä zástupcov 
alebo orgány na regionálnej a miestnej 
úrovni, hospodárskych a sociálnych 
partnerov, ako aj organizácie občianskej 
spoločnosti.
Členský štát zabezpečí súhlas 
zainteresovaných strán uvedených v 
predchádzajúcom pododseku s plánom 
podpory obnovy a odolnosti a pri 
predkladaní plánu podpory obnovy a 
odolnosti Komisii poskytne dôkaz o 
súhlase.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 151
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá dotknutý členský štát, tvorí 
prílohu k národnému programu reforiem 
tohto členského štátu a oficiálne sa 
predloží kedykoľvek po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia do 31. augusta 
2024. Návrh plánu môže členský štát môže 
predložiť šesť mesiacov pred oficiálnym 
predložením plánu podpory obnovy a 
odolnosti spolu s príslušným návrhom 
rozpočtových informácií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Plán podpory obnovy a odolnosti, 
ktorý predkladá každý 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. V 
prípade členských štátov eurozóny by sa 
mal návrh plánu predložiť spolu s 
návrhom rozpočtu na nasledujúci rok.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné spresniť, že predloženie návrhu rozpočtu v októbri je povinné len v prípade 
členských štátov eurozóny.
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Pozmeňujúci návrh 153
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Elżbieta Kruk

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, 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;

Or. en

Odôvodnenie

Písmená a) a b) sa zamieňajú.  Podľa vymedzenia tohto opatrenia sú ciele v oblasti podpory 
obnovy a oživenia dôležitejšie ako európsky semester.

Pozmeňujúci návrh 157
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra, pri zohľadnení 
rozvojových cieľov členského štátu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 158
Mathilde Androuët

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 môžu 
riešiť výzvy a priority, ktoré vyplývajú zo 
zdravotnej krízy, a akým spôsobom sa 
budú odstraňovať nepriaznivé dôsledky 
tejto krízy v jednotlivých krajinách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 159
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy, posilní rovnosť, najmä rovnosť 
medzi ženami a mužmi a medzigeneračnú 
rovnosť, bojuje proti diskriminácii a 
prispieva k posilnenej hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
a konvergencie vrátane toho, ako sa 
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zameria na územia so zemepisnými 
osobitosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Elżbieta Kruk

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, akým sa majú 
riešiť príslušné výzvy a priority špecifické 
pre danú krajinu určené v kontexte 
európskeho semestra;

Or. en

Odôvodnenie

Písmená a) a b) sa zamieňajú.  Podľa vymedzenia tohto opatrenia sú ciele v oblasti podpory 
obnovy a oživenia dôležitejšie ako európsky semester.

Pozmeňujúci návrh 161
Josianne Cutajar, Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone 
Schmiedtbauer

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont, Simone Schmiedtbauer

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 164
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest vrátane mladých ľudí a 
žien 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Raffaele Fitto

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 
udržanie 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;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 166
Tomislav Sokol
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Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) objasnenie spôsobu, ako plán 
posilní rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a ekonomickú, územnú 
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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) objasnenie spôsobu, ako majú 
opatrenia uvedené v pláne prispieť 
k zelenej a digitálnej transformácii alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z nich vyplývajú; 
toto vysvetlenie obsahuje opatrenia, ktoré 
členské štáty prijmú s cieľom zabezpečiť 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy a 
energetiky do roku 2030, ako aj 
dosiahnutie klimaticky neutrálneho 
hospodárstva do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Návrh nariadenia
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Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

c) objasnenie, či sú opatrenia uvedené 
v pláne schopné prispieť k zelenej 
a digitálnej transformácii alebo k riešeniu 
výziev, ktoré z nich vyplývajú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 170
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh, Ondřej Knotek

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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram týkajúce sa investícií počas 
obdobia najviac siedmich rokov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 173
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Niklas Nienaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné;

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné, okrem iného, obmedzenie 
byrokracie na vnútroštátnej úrovni a 
rozšírenie verejno-súkromných 
partnerstiev;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) sprievodné opatrenia, ktoré môžu 
byť potrebné;

h) akékoľvek ďalšie sprievodné 
opatrenia, ktoré môžu byť potrebné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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  iného členského 
štátu, ktoré po tom, ako sa mohli 
skonsolidovať, zverejnia ostatné európske 
inštitúcie a orgány. Členské štáty takisto 
môžu v súlade s príslušným nariadením 
požiadať o technickú podporu v rámci 
Nástroja technickej pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Daniel Buda

Návrh nariadenia
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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. Komisia poskytne 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.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 179
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

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 
požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže plán pred jeho 
oficiálnym predložením prepracovať.

1. Komisia pri posudzovaní plánu 
podpory obnovy a odolnosti koná v úzkej 
spolupráci s dotknutým členským štátom 
vrátane konzultácií s miestnymi a 
regionálnymi orgánmi a odbornými 
organizáciami a príslušnými 
organizáciami občianskej spoločnosti. 
Komisia môže predložiť pripomienky 
alebo požiadať o dodatočné informácie. 
Dotknutý členský štát poskytne 
požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže plán pred jeho 
oficiálnym predložením prepracovať.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 180
Corina Crețu

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 
požadované dodatočné informácie 
a v prípade potreby môže plán pred jeho 
oficiálnym predložením prepracovať.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

a v relevantných prípadoch informácie 
z technickej podpory získanej 
prostredníctvom Nástroja technickej 
pomoci.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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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 vedomostnej 
ekonomike a digitálnej transformácii, ako 
aj konkurencieschopnému hospodárstvu, 
a na tento účel zohľadní tieto kritériá:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Niklas Nienaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) či zainteresované strany uvedené v 
článku 15 ods. 1 poskytli súhlas s plánom 
podpory obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
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Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 187
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Elżbieta Kruk
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Rozsah dokumentov, ktoré predstavujú základ pre reformy/investičné smery, by mal byť širší, 
keďže odporúčania pre jednotlivé krajiny opisujú len časť vnútroštátnych výziev. Takisto 
treba vziať do úvahy správy podľa jednotlivých krajín.

Pozmeňujúci návrh 189
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú k zelenej a digitálnej 
transformácii alebo k riešeniu výziev 
spojených s touto transformáciou s 
cieľom zabezpečiť dosiahnutie cieľov 
Únie v oblasti klímy a energetiky do roku 
2030, ako aj k dosiahnutiu klimaticky 
neutrálneho hospodárstva do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tomislav Sokol, 
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Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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 vedomostnej 
ekonomike a digitálnej transformácii s 
cieľom rozvíjať konkurencieschopné 
hospodárstvo alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu dlhodobého rastového 
potenciálu, atraktivity investícií, tvorby 
kvalitných pracovných miest pre všetkých 
a ekonomickej, územnej a sociálnej 
odolnosti členského štátu, zmierni 
ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti pre 
harmonickejší rozvoj v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
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Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorby 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti členského štátu, 
podporí rovnosť, najmä medzi ženami a 
mužmi, ako aj medzigeneračnú rovnosť, 
bude bojovať proti diskriminácii a zmierni 
ekonomický a sociálny dosah krízy 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 194
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Lena Düpont

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, 
ako aj platobný plán v súlade s právnymi 
predpismi, a či zodpovedá očakávanému 
vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) či plán podpory obnovy a odolnosti 
obsahuje opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 

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

projektov, ktoré predstavujú koherentné 
činnosti, a či môžu tiež pomôcť rastu 
pracovných miest a rozvoju vedomostnej 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Tomislav Sokol

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 koherentné, 
účinné a primerané činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Tom Berendsen, 
Lena Düpont

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – písmeno g

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
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Corina Crețu

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Komisia po konzultáciách 
s Európskym parlamentom 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 201
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak dotknutý členský štát žiada 
o úverovú podporu, v rozhodnutí sa stanoví 
aj výška úverovej podpory podľa článku 12 
ods. 4 a 5, ako aj dodatočné reformy 
a investičné projekty, ktoré má členský štát 
implementovať a na ktoré sa uvedená 
úverová podpora vzťahuje, vrátane 
dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

2. Ak dotknutý členský štát žiada 
o úverovú podporu, v rozhodnutí sa stanoví 
aj výška úverovej podpory podľa článku 12 
ods. 4 a 5, ako aj dodatočné proticyklické 
reformy a investičné projekty, ktoré má 
členský štát implementovať a na ktoré sa 
uvedená úverová podpora vzťahuje, 
vrátane dodatočných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno c – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. pokiaľ ide o dokončenie reforiem, 
obdobie, počas ktorého sa musia 
implementovať reformy, sa musí skončiť 
najneskôr štyri roky po prijatí 
rozhodnutia;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 205
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno c – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. pokiaľ ide o dokončenie reforiem, 
obdobie, počas ktorého sa musia 
implementovať reformy, sa musí skončiť 
najneskôr štyri roky po prijatí 

vypúšťa sa
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rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) príslušné ukazovatele týkajúce sa 
plnenia plánovaných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt a

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Stelios 
Kympouropoulos, Tom Berendsen, Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Lena Düpont

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 
od regionálnych, miestnych a 
vnútroštátnych správ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a odolnosti posúdi záporne, do troch 
mesiacov od podania návrhu členským 
štátom predloží riadne odôvodnené 
posúdenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 210
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Podrobnosti a harmonogram 
realizácie podľa odseku 4 písm. d), 
príslušné ukazovatele týkajúce sa plnenia 
plánovaných čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt podľa odseku 4 písm. 
e), opatrenia na poskytnutie prístupu 
k príslušným údajom Komisii podľa 
odseku 4 písm. f) a prípadne dodatočné 
čiastkové ciele a cieľové hodnoty súvisiace 
s vyplatením úverovej podpory podľa 
odseku 4 písm. g) sa bližšie opíšu 
v operačnej dohode, na ktorej sa dotknutý 
členský štát a Komisia dohodnú po prijatí 
rozhodnutia uvedeného v odseku 1.

6. Podrobnosti a harmonogram 
realizácie podľa odseku 4 písm. d), 
opatrenia na poskytnutie prístupu 
k príslušným údajom Komisii podľa 
odseku 4 písm. f) a prípadne dodatočné 
čiastkové ciele a cieľové hodnoty súvisiace 
s vyplatením úverovej podpory podľa 
odseku 4 písm. g) sa bližšie opíšu 
v operačnej dohode, na ktorej sa dotknutý 
členský štát a Komisia dohodnú po prijatí 
rozhodnutia uvedeného v odseku 1.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. it

Pozmeňujúci návrh 213
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak dotknutý členský štát do 
osemnástich mesiacov odo dňa prijatia 
rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 1 
nedosiahne hmatateľný pokrok 
v súvislosti so žiadnym príslušným 
čiastkovým cieľom a cieľovou hodnotou, 
suma finančného príspevku sa zruší 
podľa článku 14 ods. 1 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách.

vypúšťa sa

Rozhodnutie o zrušení finančného 
príspevku prijme Komisia po tom, ako 
dotknutému členskému štátu poskytne 
možnosť predložiť pripomienky v lehote 
dvoch mesiacov od oznámenia výsledkov 
svojho posúdenia toho, či sa dosiahol 
hmatateľný pokrok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Raffaele Fitto
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Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak dotknutý členský štát do 
osemnástich mesiacov odo dňa prijatia 
rozhodnutia uvedeného v článku 17 ods. 1 
nedosiahne hmatateľný pokrok v súvislosti 
so žiadnym príslušným čiastkovým cieľom 
a cieľovou hodnotou, suma finančného 
príspevku sa zruší podľa článku 14 ods. 1 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

7. Ak dotknutý členský štát do 
dvadsiatich štyroch mesiacov odo dňa 
prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 17 
ods. 1 nedosiahne hmatateľný pokrok 
v súvislosti so žiadnym príslušným 
čiastkovým cieľom a cieľovou hodnotou, 
suma finančného príspevku sa zruší podľa 
článku 14 ods. 1 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 218
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Dotknutý členský štát raz ročne podáva 
správu o pokroku dosiahnutom pri plnení 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
operačnej dohody uvedenej v článku 17 
ods. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Elżbieta Kruk

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Podávanie správ o pokroku pri vykonávaní by sa malo predĺžiť, aby sa zabránilo preťaženiu 
európskeho semestra a predišlo sa veľkému zaťaženiu.

Pozmeňujúci návrh 220
Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Corina Crețu
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Návrh nariadenia
Článok 21 – názov

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Plány podpory obnovy a odolnosti 
schválené vykonávacím aktom Komisie 

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

v súlade s článkom 17 Komisia bez 
zbytočného odkladu postúpi Európskemu 
parlamentu a Rade. 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Corina Crețu, Josianne Cutajar

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia a dotknuté členské štáty úmerne Komisia a dotknuté členské štáty s cieľom 
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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:

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:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečujú medzi rôznymi 
nástrojmi na úrovni Únie, na vnútroštátnej 
a prípadne regionálnej úrovni 
komplementaritu, synergiu, koherentnosť 
a konzistentnosť, najmä vo vzťahu 
k opatreniam financovaným z fondov Únie, 
a to ako vo fáze plánovania, tak aj vo fáze 
implementácie;

a) zabezpečujú medzi rôznymi 
nástrojmi na úrovni Únie, na vnútroštátnej 
a regionálnej úrovni komplementaritu, 
synergiu, koherentnosť a konzistentnosť, 
najmä vo vzťahu k opatreniam 
financovaným z fondov Únie, a to ako vo 
fáze plánovania, tak aj vo fáze 
implementácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Niklas Nienaß

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za implementáciu 
na úrovni Únie, na vnútroštátnej 
a prípadne na regionálnej úrovni v záujme 
splnenia cieľov nástrojov zriadených podľa 
tohto nariadenia.

c) zabezpečujú úzku spoluprácu medzi 
subjektmi zodpovednými za implementáciu 
na úrovni Únie, na vnútroštátnej a na 
regionálnej úrovni v záujme splnenia 
cieľov nástrojov zriadených podľa tohto 
nariadenia.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 228
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Efektívny, účinný a včasný zber 
údajov na monitorovanie implementácie 
činností a výsledkov sa zabezpečuje 
pomocou systému podávania správ 
o výkonnosti. Na tento účel sa príjemcom 
finančných prostriedkov Únie ukladajú 
primerané požiadavky na podávanie správ.

2. Efektívny, účinný a včasný zber 
údajov na monitorovanie implementácie 
činností a výsledkov sa zabezpečuje 
pomocou systému podávania správ 
o výkonnosti. S cieľom riešiť všeobecne 
existujúce rozdiely v rodových údajoch 
v oblasti politiky súdržnosti a územného 
plánovania miest by členské štáty mali 
zaviesť metódy zberu údajov 
zodpovedajúce rodovým údajom. Na tento 
účel sa príjemcom finančných prostriedkov 
Únie ukladajú primerané požiadavky na 
podávanie správ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Na účely podávania správ 
o činnostiach uvedených v odseku 2 môže 
Komisia podľa potreby použiť obsah 
príslušných dokumentov, ktoré oficiálne 
prijala v rámci európskeho semestra.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 230
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V hodnotiacej správe sa 
predovšetkým posúdi miera dosiahnutia 
cieľov, efektívnosť využívania zdrojov 
a európska pridaná hodnota. Takisto sa 
v nej posúdi, či sú všetky ciele a akcie aj 
naďalej relevantné.

2. V hodnotiacej správe sa 
predovšetkým posúdi miera dosiahnutia 
cieľov, efektívnosť využívania zdrojov 
a európska pridaná hodnota.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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1a. Od členských štátov sa s cieľom 
zviditeľniť podporu Európskej únie 
prostredníctvom Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti vyžaduje, aby 
informovali svojich občanov o projektoch 
financovaných v rámci tohto mechanizmu 
prostredníctvom využitia služieb 
verejnoprávneho vysielania. V prípade 
investícií presahujúcich 0,1 % HDP 
členského štátu by mal byť zástupca 
Európskej komisie prítomný na 
slávnostnom odovzdávaní s cieľom 
zdôrazniť investície Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Cristian Ghinea, Laurence Farreng, 
Susana Solís Pérez
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
Katalin Cseh

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Komisia by mala vo svojich 
komunikačných činnostiach zmobilizovať 
miestne siete zainteresovaných strán s 
cieľom zabezpečiť, aby sa finančné 
prostriedky rýchlo dostali k príjemcom v 
núdzi, a odstrániť akékoľvek prekážky, 
ktoré bránia informáciám o dostupných 
finančných prostriedkoch v rámci tohto 
mechanizmu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – 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 

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

vplyvu na hospodárstvo a zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – podbod 2.1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2.1 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných v 
osobitných správach vypracovaných 
dotknutým členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – podbod 2.1 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

– plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní prispeje k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných v 
osobitných správach členských štátov 
(vrátane fiškálnych aspektov)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Daniel Buda

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

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 241
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre 
danú krajinu alebo iných relevantných 

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v osobitných správach 
navrhnutých dotknutým členským štátom 
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dokumentoch oficiálne prijatých 
Komisiou v rámci európskeho semestra 
a je primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

a je primeranou reakciou na hospodársku 
a sociálnu situáciu v dotknutom členskom 
štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

B – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k čiastočnému riešeniu výziev 
identifikovaných v osobitných správach 
navrhnutých dotknutým členským štátom 
a je čiastočne primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – podbod 2.1 – odsek 1 – pododsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

C – plán podpory obnovy a odolnosti 
neprispieva k riešeniu žiadnych z výziev 
identifikovaných v osobitných správach 
navrhnutých dotknutým členským štátom 
a nie je primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – podbod 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;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 245
Corina Crețu

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – podbod 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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – podbod 2.5 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– členský štát poskytol dostatok 
informácií a dôkazov, že suma 
odhadovaných celkových

nákladov na plán podpory obnovy a 
odolnosti je vhodná („primeraná“),

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – podbod 2.5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a vypúšťa sa
– členský štát poskytol dostatok informácií 
a dôkazov, že suma odhadovaných 
celkových nákladov na plán podpory 
obnovy a odolnosti zodpovedá povahe 
a typu plánovaných reforiem a investícií 
(je „realistická“),

Or. en


