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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh na zřízení facility na podporu oživení a odolnosti s cílem poskytnout 
širokosáhlou finanční podporu v zájmu zvýšení odolnosti ekonomik členských států a zlepšení 
jejich připravenosti na budoucnost.

Zpravodaj upozorňuje na význam odvětví dopravy v průběhu pandemie COVID-19. Tato krize 
odhalila, jak důležité je pro zabezpečení dodávek hladké fungování nákladní dopravy a že 
služba veřejné dopravy pro klíčové pracovníky má zásadní význam pro zmírnění dopadů krize. 
V důsledku toho je zvýšení odolnosti evropského dopravního systému otázkou strategického 
významu. Kromě toho zpravodaj připomíná, že odvětví dopravy a cestovního ruchu byla mezi 
sektory nejvíce postiženými pandemií COVID-19, a že je proto nutné, aby se jim věnovala 
zvláštní pozornost na evropské úrovni a ve vnitrostátních plánech na podporu oživení 
a odolnosti.

Rychlé zotavení evropského hospodářství si žádá investice do vyspělých projektů s vysokým 
potenciálem podporovat růst a vytvářet pracovní místa. V této souvislosti nabízejí potřeby, 
výpadky investic a již probíhající fáze vyspělých projektů rozvoje dopravní infrastruktury 
významnou příležitost.

Jelikož se jedná o odvětví produkující více než 25 % evropských emisí CO2, k jejichž snížení 
došlo doposud jen v omezené míře, měly by být investice na podporu dekarbonizace dopravy 
upřednostněny v souladu se stávajícími doporučeními pro jednotlivé země v rámci procesu 
evropského semestru, stejně jako s vnitrostátními plány na podporu oživení a odolnosti.  

Evropská unie zůstává globální vedoucí silou v odvětví dopravy. Pokud jde o unijní vývozní 
odvětví, drží jeden z nejvyšších podílů exportní hodnoty zahrnující letecké, železniční nebo 
automobilové výrobky a služby. Tato vedoucí pozice je nyní podrobena zkoušce a je třeba ji 
uhájit, mimo jiné i zavedením zelených technologií, digitální transformací a také pevnějším 
odhodláním ve vztahu k inovačním řešením. 

Zpravodaj je pevně přesvědčen, že ambiciózní investice v odvětví dopravy jsou zapotřebí pro 
to, aby se dokončily klíčové úseky a uzly hlavní sítě TEN-T, a je-li to zapotřebí, aby se jimi 
doplnilo vnitrostátní financování nebo financování prostřednictvím Nástroje pro propojení 
Evropy nebo fondů regionální politiky. Tato podpora by měla zajistit včasné dokončení úseků 
určených v pracovních plánech pro vybudování koridorů hlavní sítě TEN-T a měla by být 
přednostně vynaložena na práce, které se mohou uskutečnit v období 2021–2023. 

Zavedení nízkoemisních či bezemisních vozidel a plavidel by mělo být prioritou. Tyto investice 
by měly zahrnovat nezbytnou infrastrukturu dobíjecích a plnicích stanic v nepokrytých 
místech, zejména pokud jde o dálkové cestování, přístavy a méně zalidněné oblasti. Měly by se 
také vztahovat na rozvoj udržitelné městské mobility, mimo jiné i ve vztahu k vozovému parku 
a potřebě multimodální přepravy. Kromě toho je důležité zavádět inteligentní systémy řízení 
dopravy a řešení podle konceptu „mobilita jako služba“, přičemž by mělo být v prioritách 
přiložených k facilitě na podporu oživení a odolnosti rovněž zohledněno zavádění evropského 
prostoru pro datovou mobilitu coby důležitého prvku evropské datové strategie.

Zpravodaj upozorňuje na riziko toho, že s ohledem na krátkodobý časový horizont a důraz na 
vnitrostátní příděly při provádění facility na podporu oživení a odolnosti by realizace tohoto 
nástroje a přidělování finančních prostředků mohlo být negativně ovlivněno snahou plnit krátké 
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lhůty. Je též toho názoru, že takový postup by byl v rozporu s původním účelem facility a mělo 
by se mu zabránit.

Zpravodaj zdůrazňuje, že facilita by neměla vést ke zvýšení rizika narušení rovných podmínek 
na jednotném trhu. Takové pokřivení by prohloubilo hospodářské rozdíly v rámci Unie 
a zhoršilo potíže Evropy spojené s dosažením dlouhodobého růstu. Při přípravě a provádění 
svých plánů na podporu oživení a odolnosti, stejně jako při navrhování reforem a investic, 
budou členské státy nuceny zvážit ustanovení článku 107 SFEU a rámec státní podpory spolu 
s jeho omezeními. Řádné fungování jednotného trhu a jeho pravidla pro hospodářskou soutěž 
a poskytování státní podpory jsou ku prospěchu evropských spotřebitelů a podniků a jsou také 
zapotřebí k tomu, aby se předcházelo neodůvodněnému oslabení hospodářské soutěže. Komise 
musí proto i nadále vykonávat svou úlohu vymezenou Smlouvami EU s cílem zajistit rovné 
podmínky na jednotném unijním trhu.

Index nezaměstnanosti je jakožto součást individuální sociálně-ekonomické kapacity daného 
členského státu ovlivněna vývojem migrace pracovní síly členského státu v rámci EU. Pokud 
se členský stát potýká se zvýšenou emigrací, má to dopad nejen na jeho HDP, ale snižuje se tím 
i jeho míra nezaměstnanosti, což je nedílná součást rozdělovacího klíče. Ačkoli je tato 
skutečnost podložená statisticky, nemusí pokles nezaměstnanosti ukazovat skutečnou sociálně-
ekonomickou situaci v takovém členském státě. Má-li se tedy usnadnit naplnění hlavního 
záměru spočívajícího ve vyrovnaném provádění facility na podporu oživení a odolnosti 
v souladu s jejími cíli, měla by být navrhovaná míra nezaměstnanosti upravena podle 
příslušných migračních toků ve vztahu k jednotlivým členským státům.

Zpravodaj uznává, že začlenění migračních toků do rozdělovacího klíče nemusí být snadné 
s ohledem na to, že je facility na podporu oživení a odolnosti naléhavě zapotřebí a že je nutné 
pečlivě zvážit, jak tuto důležitou úpravu provést. Pro případ, že by ohledně zapracování této 
úpravy do současného návrhu nebylo možné dosáhnout shody na politické úrovni, má 
zpravodaj za to, že by se měl tento dodatečný prvek rozdělovacího klíče stát zásadní součástí 
příští revidované podoby facility na podporu oživení a odolnosti nebo jejího pokračování.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový výbor 
jako příslušné výbory, aby zohlednily tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Rozšíření onemocnění COVID-19 
na začátku roku 2020 změnilo ekonomický 
výhled na nadcházející roky v Unii a ve 
světě a vyžádalo si naléhavou 
a koordinované reakci ze strany Unie, aby 
bylo možné čelit obrovským 

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

hospodářským a sociálním důsledkům pro 
všechny členské státy, zejména 
v hospodářských odvětvích nejvíce 
zasažených krizí, jako je doprava 
a cestovní ruch. Pandemie COVID-19 
ještě zesílila problémy spojené 
s demografickou situací. Současná 
pandemie COVID-19 a také předchozí 
hospodářská a finanční krize ukazují, že 
budování silných a odolných ekonomik 
a finančních systémů postavených na 
pevných ekonomických a sociálních 
strukturách členským státům pomáhá 
účinněji reagovat na otřesy a rychleji se 
z nich zotavit. Střednědobé a dlouhodobé 
důsledky krize COVID-19 budou 
rozhodujícím způsobem záviset na tom, jak 
rychle se ekonomiky členských států 
z krize zotaví, což zase závisí na fiskálním 
prostoru, který mají členské státy 
k dispozici pro přijetí opatření ke zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů krize, 
a na odolnosti jejich ekonomik. Reformy 
a investice zaměřené na řešení 
strukturálních slabin ekonomik a posílení 
jejich odolnosti proto budou nezbytné 
k tomu, aby se ekonomiky vrátily na 
udržitelnou cestu k oživení a aby se 
zabránilo dalšímu prohlubování rozdílů 
v Unii.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují. V této konkrétní situaci je však 
nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál. Investice do zelených 
a digitálních technologií, kapacit a procesů 
zaměřených na podporu přechodu na čistou 
energii, zvyšování energetické účinnosti 
v oblasti bydlení a dalších klíčových 

(6) Zkušenosti z minulosti ukázaly, že 
se investice v období krize často prudce 
snižují a že tím nejvíce utrpí veřejné 
služby a marginalizované skupiny 
společnosti. V této konkrétní situaci je 
však nezbytné investice podpořit, aby se 
urychlilo oživení a posílil se dlouhodobý 
růstový potenciál, přičemž je třeba 
vyvarovat se minulých chyb, které 
způsobily sociální a environmentální 
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hospodářských odvětvích jsou důležité pro 
dosažení udržitelného růstu a pomáhají 
vytvářet pracovní místa. Diverzifikace 
klíčových dodavatelských řetězců Unii 
rovněž pomůže dosáhnout vyšší odolnosti 
a menší závislosti.

škody. Investice do zelených a digitálních 
technologií a inovací, udržitelné mobility 
a dopravní infrastruktury, včetně 
infrastruktury pro alternativní udržitelná 
paliva, kapacit a procesů zaměřených na 
podporu přechodu na čistou energii 
a zvyšování energetické účinnosti v oblasti 
bydlení a dalších klíčových hospodářských 
odvětvích jsou důležité pro dosažení 
udržitelného růstu a pomáhají vytvářet 
pracovní místa. Diverzifikace klíčových 
dodavatelských řetězců Unii rovněž 
pomůže dosáhnout vyšší odolnosti a menší 
závislosti.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) Vzhledem k výše uvedenému je 
třeba posílit stávající rámec pro 
poskytování podpory členským státům 
a poskytnout přímou podporu členských 
státům prostřednictvím inovativního 
nástroje. Za tímto účelem by tímto 
nařízením měla být zřízena facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále jen 
„facilita“), která by poskytovala účinnou 
finanční a významnou podporu pro oživení 
a zvýšení odolnosti evropského 
hospodářství, zejména v odvětvích, která 
zaznamenala velké ztráty, jako je doprava 
a cestovní ruch, přičemž je zapotřebí 
zintenzivnit realizaci reforem 
a souvisejících veřejných investic 
v členských státech. Facilita by měl být 
komplexní a měla by vycházet ze 
zkušeností, které Komise a členské státy 
získaly při používání jiných nástrojů 
a programů. V zájmu maximálního 
naplnění potenciálu a cílů facility na 
podporu oživení a odolnosti by měly být 
pobídky koncipovány tak, aby motivovaly 
k plnému provedení plánu na podporu 
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oživení a odolnosti. Proto by mělo být 
vyplácení prostředků úměrné míře 
naplňování plánu na podporu oživení 
a odolnosti a mělo by být provedeno až 
poté, co Komise ověří dosažení 
příslušných milníků.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Vzhledem k Zelené dohodě pro 
Evropu jakožto evropské strategii 
udržitelného růstu a k realizaci závazků 
Unie za účelem provádění Pařížské dohody 
a cílů udržitelného rozvoje OSN přispěje 
facilita zřízená tímto nařízením 
k začleňování opatření v oblasti klimatu 
a environmentální udržitelnosti a 
k dosažení celkového cíle 30 % výdajů 
z rozpočtu EU na podporu cílů v oblasti 
klimatu. Tím se urychlí strukturální 
přechod na čistší, odolnější a uhlíkově 
neutrální hospodářství. V tomto ohledu 
musí vnitrostátní plány jako cíl stanovit 
a realizovat inovativní a udržitelné 
oživení: například v odvětví dopravy by 
měly vytyčit cíl spočívající v tom, „aby se 
Evropa stala průkopníkem v oblasti 
mobility díky vývoji inteligentních 
autonomních systémů“. Facilita by měla 
primárně podporovat výzkum, inovace 
a řešení v rámci oběhového hospodářství 
(např. nová paliva, sdílená vozidla atd.) 
a nejekologičtější druhy dopravy (tj. 
železnice a vodní cesty), které je třeba 
urychleně modernizovat s cílem zlepšit 
jejich energetickou účinnost (za pomoci 
elektrických lodí, vodíku, alternativních 
paliv) a dostupnost, zejména 
v nejodlehlejších oblastech.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Jelikož odvětví dopravy produkuje 
více než 25 % unijních emisí CO2, měly by 
být upřednostněny investice na podporu 
dekarbonizace dopravy v souladu se 
stávajícími doporučeními pro jednotlivé 
země v rámci procesu evropského 
semestru a s vnitrostátními plány na 
podporu oživení a odolnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(14) Obecným cílem facility by měla být 
podpora hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a zároveň ochrana životního 
prostředí. Za tímto účelem by facilita měla 
přispívat ke zlepšení odolnosti 
a přizpůsobivosti členských států, 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů krize se zvláštním zaměřením na 
odvětví, jež byla postižena závažněji, jako 
je cestovní ruch a doprava, a k podpoře 
přechodu na digitální a uhlíkově neutrální 
oběhové hospodářství s cílem dosáhnout 
uhlíkově neutrální Evropy do roku 2050, 
a to s ohledem na stávající rozdíly 
v hospodářském rozvoji jednotlivých 
regionů a členských států, aby se tak 
obnovil růstový potenciál a dlouhodobá 
konkurenceschopnost unijních ekonomik 
po krizi, posílilo se vytváření pracovních 
míst, zvyšovala se kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků, podpořil se 
udržitelný růst a uskutečnila se 
strukturální přeměna hospodářství 
a inovativní a udržitelná reindustrializace, 
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přičemž je nutné rovněž přispět k dosažení 
genderové rovnosti.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Vzhledem k tomu, že odvětví 
dopravy nutně potřebuje inovace ve 
vztahu k ekologické a digitální 
transformaci, měla by mu být dána 
přednost, zejména pokud jde o projekty 
rozvoje mobility s nulovými emisemi 
a nezbytná vozidla i infrastrukturu, rozvoj 
alternativních udržitelných paliv, stejně 
jako o vývoj a zavádění udržitelné 
přeshraniční infrastruktury pro 
elektromobilitu a přechod na ekologický 
vodík, inteligentní systémy řízení dopravy 
a autonomní řízení vozidel.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Facilita by měla přispět 
k dokončení klíčových úseků a uzlů 
v rámci hlavních a globálních sítí TEN-T, 
a je-li to zapotřebí, měla by též doplňovat 
vnitrostátní financování nebo financování 
prostřednictvím Nástroje pro propojení 
Evropy a fondů regionální politiky. Tato 
podpora by měla zajistit včasné dokončení 
úseků určených v pracovních plánech pro 
vybudování koridorů hlavních sítí TEN-T 
a měla by být přednostně vynaložena na 
práce, které se mohou uskutečnit v období 
2021–2024.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v plánech na podporu oživení 
a odolnosti. Uvedený specifický cíl by měl 
být plněn v úzké spolupráci s dotčenými 
členskými státy.

(15) Specifickým cílem facility by mělo 
být poskytnout finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
ve všech členských státech v podobě, 
v jaké byly stanoveny v plánech na 
podporu oživení a odolnosti. Uvedený 
specifický cíl by měl být plněn v úzké 
spolupráci s dotčenými členskými státy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(16) Aby byl zajištěn přínos plánu na 
podporu oživení a odolnosti k plnění cílů 
facility, měl by tento plán zahrnovat 
opatření pro realizaci reforem a projektů 
veřejných investic prostřednictvím 
uceleného plánu na podporu oživení 
a odolnosti. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl být v souladu 
s příslušnými výzvami a prioritami 
jednotlivých zemí stanovenými v kontextu 
evropského semestru, s národními 
programy reforem, národními 
energetickými a klimatickými plány, plány 
spravedlivé transformace a dohodami 
o partnerství a operačními programy 
přijatými v rámci fondů Unie. Členské 
státy by při sestavování plánů na podporu 
oživení a odolnosti měly vést konzultace 
s regionálními či místními orgány, 
vnitrostátními parlamenty a všemi 
významnými zúčastněnými stranami. 
V zájmu posílení opatření, která spadají do 
priorit Zelené dohody pro Evropu 
a Digitální agendy, by měl plán rovněž 
stanovit opatření relevantní pro přechod na 
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činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

digitální a uhlíkově neutrální oběhové 
hospodářství. Opatření by měla umožnit 
rychlé dosažení cílů a příspěvků 
stanovených v národních energetických 
a klimatických plánech a jejich 
aktualizacích. Všechny podporované 
činnosti by měly být vykonávány při plném 
respektování priorit Unie v oblasti klimatu 
a životního prostředí.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Členské státy by měly zvážit 
možnost rozvoje a digitalizace udržitelné 
dopravní infrastruktury vedle hlavních 
a globálních sítí TEN-T v příslušných 
oblastech a přeshraničních uzlech jakožto 
hlavní cíle v rámci vnitrostátních 
investičních plánů na podporu oživení 
v období po odeznění pandemie COVID-
19.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16b) V rámci vnitrostátních investičních 
plánů na podporu oživení by měly členské 
státy zajistit intenzivní finanční podporu 
pro zavedení klíčových technologií pro 
interoperabilitu v udržitelné dopravě, jako 
je evropský systém řízení železničního 
provozu (ERTMS), aby se přispělo 
k celkovému cíli vytvořit udržitelný 
a interoperabilní evropský železniční 
prostor.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16c) Vytvoření udržitelného 
a inteligentního evropského dopravního 
prostoru si nutně žádá zavedení 
interoperabilní a digitalizované železniční 
sítě spolu se sítí TEN-T, a to za pomoci 
instalace systému ERTMS a 
s vynaložením celkových nákladů 
v minimální výši 15 miliard EUR. 
Vnitrostátní plány na podporu oživení by 
proto měly k naplňování tohoto cíle 
přispívat a doplňovat úsilí o zavedení 
systému ERTMS současně se sítěmi TEN-
T. Komise by měla učinit veškeré nezbytné 
kroky k naplnění tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16d) Financování z facility na podporu 
odolnosti je možné pouze tehdy, pokud 
členské státy plně respektují zásadu 
právního státu a závěry obsažené 
v legislativním usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 4. dubna 2019 
o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu 
Unie v případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech1a.
___________________
1a Přijaté texty, P8_TA(2019)0349.

Pozměňovací návrh 15
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Při přípravě a provádění svých 
plánů na podporu oživení a odolnosti, 
stejně jako při navrhování reforem 
a investic, by měly členské státy zvážit 
ustanovení článku 107 SFEU a rámec 
státní podpory spolu s jeho omezeními. 
Řádné fungování vnitřního trhu a jeho 
pravidla pro hospodářskou soutěž 
a poskytování státní podpory prospívají 
evropským spotřebitelům a podnikům 
a jsou také zapotřebí k tomu, aby se 
předcházelo neodůvodněnému oslabení 
hospodářské soutěže. Komise by proto 
měla i nadále vykonávat svou úlohu 
vymezenou Smlouvami s cílem zajistit 
rovné podmínky na vnitřním trhu. Měla 
by učinit odpovídající rozhodnutí ohledně 
opatření pro státní podporu, a to v co 
nejkratším časovém rámci, aby umožnila 
rychlou výplatu finanční podpory 
podnikům.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) V zájmu zajištění vlastní 
odpovědnosti jednotlivých států a zaměření 
na příslušné reformy a investice by členské 
státy, které si přejí získat podporu, měly 
předložit Komisi plán na podporu oživení 
a odolnosti, který je řádně odůvodněný 
a opodstatněný. Plán na podporu oživení 
a odolnosti by měl stanovovat podrobný 
soubor opatření pro jeho provádění, včetně 
cílů a milníků, a očekávaný dopad plánu na 
podporu oživení a odolnosti na růstový 
potenciál, tvorbu pracovních příležitostí 
a hospodářskou a sociální odolnost; měl by 
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také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro zelenou a digitální 
transformaci; měl by také obsahovat 
vysvětlení souladu navrženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti s příslušnými 
výzvami a prioritami každé země, které 
byly identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

také obsahovat opatření, která jsou 
relevantní pro přechod na digitální 
a uhlíkově neutrální oběhové hospodářství 
a pro zvýšení kvality propojení; měl by 
také obsahovat vysvětlení souladu 
navrženého plánu na podporu oživení 
a odolnosti s příslušnými výzvami 
a prioritami každé země, které byly 
identifikovány v kontextu evropského 
semestru. Komise a členské státy by měly 
v průběhu celého procesu usilovat o úzkou 
spolupráci a dosahovat jí.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Požadavek na vymezení 
orientačního harmonogramu s milníky 
a cíli v plánech na podporu oživení 
a odolnosti by neměl omezovat možnost 
začlenit do těchto plánů komplexnější 
investice do infrastruktury, u nichž může 
být období pro realizaci delší než sedm let.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Komise by měla plán na podporu 
oživení a odolnosti navržený členskými 
státy posoudit a měla by jednat v úzké 
spolupráci s dotčeným členským státem. 
Komise bude plně respektovat vlastní 
odpovědnost jednotlivých států za tento 
proces, a proto zohlední odůvodnění 
a náležitosti poskytnuté dotčeným 
členským státem a posoudí, zda se 
očekává, že plán na podporu oživení 
a odolnosti navržený členským státem 

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

přispěje k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v příslušném doporučení 
určeném dotčenému členskému státu nebo 
v jiných relevantních dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru; zda plán obsahuje 
opatření, která účinně přispějí k přechodu 
na digitální a uhlíkově neutrální oběhové 
hospodářství, včetně posílení 
infrastruktury a zvýšení kvality propojení 
a dopravy, jakož i k řešení souvisejících 
výzev; zda se očekává, že plán bude mít 
v dotčeném členském státě trvalý dopad; 
zda se očekává, že plán účinně přispěje 
k posílení růstového potenciálu, tvorbě 
pracovních míst a hospodářské, 
environmentální a sociální odolnosti 
členského státu, zmírní hospodářský 
a sociální dopad krize a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
a ke snížení genderové a ekonomické 
nerovnosti; zda je odůvodnění, které 
členský stát poskytl ohledně odhadovaných 
celkových nákladů předloženého plánu na 
podporu oživení a odolnosti, přiměřené 
a realistické a úměrné očekávanému 
dopadu na ekonomiku a zaměstnanost; zda 
navržený plán na podporu oživení 
a odolnosti obsahuje opatření pro 
provádění reforem a veřejných investičních 
projektů představujících soudržné činnosti 
a zda se očekává, že ujednání navržené 
dotčeným členským státem zajistí účinné 
provádění plánu na podporu oživení 
a odolnosti, včetně navržených milníků 
a cílů a souvisejících ukazatelů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo zajištěno předsunutí 
finanční podpory v prvních letech po krizi 
a aby byla zajištěna slučitelnost 

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

s dostupnými finančními prostředky pro 
tento nástroj, měly by být finanční 
prostředky členským státům přiděleny do 
31. prosince 2024. Za tímto účelem by 70 
% částky, která je k dispozici pro 
nevratnou podporu, mělo být právně 
závazným způsobem vyhrazeno nejpozději 
do 31. prosince 2022. Ke zbývající částce 
by měl být přijat právní závazek nejpozději 
do 31. prosince 2024. Pro zmínění dopadů 
krize COVID-19 na evropskou ekonomiku 
je velmi důležité, aby byly prostředky 
rozděleny rychle.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) S ohledem na krátkodobý časový 
horizont stanovený pro vnitrostátní 
příděly při  provádění facility na podporu 
oživení a odolnosti existuje riziko, že 
splnění lhůty pro výplatu finančních 
prostředků bude upřednostněno před 
kontrolou toho, zda jsou tyto prostředky 
používány k naplnění svého původního 
účelu.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27b) Členské státy by měly do svých 
vnitrostátních plánů na podporu oživení 
a odolnosti zahrnout investice do 
přeshraničních projektů a projektů pro 
více zemí, které mohou přispět 
k hospodářskému oživení, vytvořit 
evropskou přidanou hodnotu a zároveň se 
řídí cílem Unie dosáhnout klimatické 
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neutrality do roku 2050. Aby členským 
státům byla poskytnuta pomoc při 
přípravě vnitrostátních plánů na podporu 
obnovy a odolnosti, měla by Komise 
vypracovat nevýlučný seznam projektů 
s evropskou přidanou hodnotou, na 
kterém budou mimo jiné, avšak ne 
výhradně, uvedeny projekty zaměřené na 
posílení udržitelnosti cestovního ruchu, 
modernizaci infrastruktur pro vybudování 
sítí TEN-T, zajištění chybějících 
přeshraničních železničních spojení, 
zlepšení aktivní mobility, zvýšení investic 
do leteckého průmyslu a na podporu 
splavnosti vnitrozemských vodních cest, 
jakož i na prosazování rozvoje systému 
ERTMS v evropských železničních 
koridorech. 

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

každý členský stát by navíc neměl 
překročit 4,7 % jeho hrubého národního 
důchodu. Zvýšení omezené částky by mělo 
být možné jen za výjimečných okolností 
s výhradou dostupnosti zdrojů. Ze stejných 
důvodů řádného finančního řízení by mělo 
být možné vyplatit půjčku ve splátkách 
v návaznosti na dosažení výsledků.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
čtyř měsíců přijmout nové rozhodnutí.

(30) Členský stát by měl mít možnost 
podat odůvodněnou žádost o změnu plánu 
na podporu oživení a odolnosti v období 
jeho provádění, pokud takový postup 
odůvodňují objektivní okolnosti. Komise 
by měla odůvodněnou žádost posoudit a do 
dvou měsíců přijmout nové rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V zájmu zajištění účinného 
a soudržného přidělování prostředků 
z rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu 
s probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise 
a členský stát by měly ve všech fázích 
tohoto procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zaručit vzájemný 
soulad, soudržnost, doplňkovost 
a součinnost zdrojů financování. Za tímto 
účelem by členské státy při předkládání 

(35) V zájmu zajištění účinného 
a soudržného přidělování prostředků 
z rozpočtu Unie a dodržování zásady 
řádného finančního řízení by opatření 
podle tohoto nařízení měla být v souladu 
s probíhajícími programy Unie a měla by je 
doplňovat, aniž by docházelo k dvojímu 
financování týchž výdajů. Komise 
a členský stát by měly ve všech fázích 
tohoto procesu zajistit zejména účinnou 
koordinaci s cílem zaručit vzájemný 
soulad, soudržnost, transparentnost, 
doplňkovost a součinnost zdrojů 
financování. Za tímto účelem by členské 
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svých plánů Komisi měly poskytovat 
příslušné informace o stávajícím nebo 
plánovaném financování z prostředků 
Unie. Finanční podpora v rámci facility by 
měla doplňovat podporu poskytovanou 
z jiných fondů a programů Unie a reformní 
a investiční projekty financované z facility 
by měly mít možnost získat finanční 
prostředky z jiných programů a nástrojů 
Unie za předpokladu, že taková podpora 
nekryje stejné náklady.

státy při předkládání svých plánů Komisi 
měly poskytovat příslušné informace 
o stávajícím nebo plánovaném financování 
z prostředků Unie. Finanční podpora 
v rámci facility by měla doplňovat podporu 
poskytovanou z jiných fondů a programů 
Unie a reformní a investiční projekty 
financované z facility by měly mít možnost 
získat finanční prostředky z jiných 
programů a nástrojů Unie za předpokladu, 
že taková podpora nekryje stejné náklady.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Rychlé zotavení evropského 
hospodářství si žádá investice do 
propracovaných projektů s vysokým 
potenciálem pro podporu růstu, 
dekarbonizaci hospodářství a vytváření 
pracovních míst. V této souvislosti 
nabízejí potřeby, výpadky investic a již 
probíhající fáze propracovaných projektů 
rozvoje udržitelné dopravní infrastruktury 
významnou příležitost.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35b) Hodnoticí kritéria pro posouzení 
toho, zda projekty vytvářejí přidanou 
hodnotu na unijní úrovni, by měla být 
zveřejněna, aby nevznikala nepřehledná 
mozaika vnitrostátních postupů, které by 
si mohly vzájemně odporovat a zaměřovat 
se pouze na krátkodobý prospěch; 
V oblasti udržitelné dopravy by například 
měly pozitivní dlouhodobý dopad na 
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unijní hospodářství a společnost projekty, 
které podporují přeshraniční spojení.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení 
a odolnosti vyhodnotit na základě 
informací shromážděných prostřednictvím 
zvláštních monitorovacích požadavků 
a zároveň zamezit nadměrné regulaci 
a administrativní zátěži, zejména pro 
členské státy. Tyto požadavky by 
v příslušném případě měly zahrnovat 
měřitelné ukazatele jakožto základ pro 
hodnocení účinků daných nástrojů v praxi.

(36) Podle bodů 22 a 23 
interinstitucionální dohody o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016 je třeba facilitu na podporu oživení 
a odolnosti vyhodnotit na základě 
informací shromážděných prostřednictvím 
zvláštních monitorovacích požadavků 
a zároveň zamezit nadměrné regulaci 
a administrativní zátěži, zejména pro 
členské státy a konečné příjemce unijního 
financování. Tyto požadavky by případně 
měly zahrnovat klíčové ukazatele 
výkonnosti jakožto základ pro hodnocení 
účinků daných nástrojů v praxi.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě 
o provádění facility stanovené v tomto 
nařízení výroční zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 

(37) Je vhodné, aby Komise předložila 
Evropskému parlamentu a Radě 
o provádění facility stanovené v tomto 
nařízení pololetní zprávu. Tato zpráva by 
měla obsahovat informace o pokroku, 
jehož členské státy v rámci schválených 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
dosáhly; měla by rovněž obsahovat 
informace o objemu výnosů přidělených 
facilitě v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení v předchozím roce, 
rozčleněných podle rozpočtových položek, 
a o přínosu částek získaných 
prostřednictvím nástroje Evropské unie na 
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podporu oživení k dosažení cílů facility. podporu oživení k dosažení cílů facility. 
Měla by rovněž obsahovat informace 
o pokroku při naplňování jednotlivých 
milníků, cílů a odpovídajících ukazatelů 
uvedených v plánech na podporu oživení 
a odolnosti jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Plány na podporu oživení 
a odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím prováděcího aktu. 
Za účelem zajištění jednotných podmínek 
k provádění tohoto nařízení by měly být 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. 
Prováděcí pravomoci týkající se přijetí 
plánů na podporu oživení a odolnosti 
a vyplacení finanční podpory po splnění 
příslušných milníků a cílů by měla 
Komise vykonávat v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
182/2011 na základě jeho přezkumného 
postupu13. Po přijetí prováděcího aktu by 
mělo být možné, aby se dotčený členský 
stát a Komise dohodly na určitých 
provozních ujednáních technické povahy, 
které stanoví podrobné aspekty provádění, 
pokud jde o harmonogramy, ukazatele pro 
milníky a cíle a přístup k podkladovým 
údajům. Aby byla provozní ujednání 
neustále relevantní, pokud jde o stávající 
okolnosti při provádění plánu na podporu 
oživení a odolnosti, mělo by být možné 
měnit prvky takových technických 
ujednání na základě vzájemné dohody. Na 
toto nařízení se vztahují horizontální 
finanční pravidla přijatá Evropským 
parlamentem a Radou na základě 
článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení 

(39) Plány na podporu oživení 
a odolnosti, které mají provádět členské 
státy, a odpovídající finanční příspěvek, 
který se jim přidělí, by měla stanovit 
Komise prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci. 
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a vymezují zejména postup pro sestavení 
a plnění rozpočtu prostřednictvím grantů, 
zadávání veřejných zakázek, cen 
a nepřímého plnění rozpočtu a pro 
kontrolu odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků ve vztahu 
k právnímu státu v členských státech, 
neboť dodržování právního státu je 
základní podmínkou řádného finančního 
řízení a efektivního financování 
z prostředků EU.
__________________
13 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 
2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 
zásady způsobu, jakým členské státy 
kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 
13).

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se zřizuje facilita na 
podporu oživení a odolnosti (dále také jen 
„facilita“).

Tímto nařízením se zřizuje dočasná facilita 
na podporu oživení a odolnosti (dále také 
jen „facilita“).

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oblast působnosti uplatňování facility na 
podporu oživení a odolnosti zřízené tímto 
nařízením se vztahuje na oblasti politiky 

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

související s hospodářskou, sociální 
a územní soudržností přechodem na 
digitální a uhlíkově neutrální oběhové 
hospodářství do roku 2050, udržitelným 
cestovním ruchem, udržitelnou mobilitou, 
dopravní infrastrukturou a vývojem 
alternativních udržitelných paliv pro 
všechny způsoby dopravy a udržitelnou 
přeshraniční infrastrukturou spojenou 
zejména s hlavními sítěmi TEN-T, 
inteligentními systémy řízení dopravy, 
autonomními vozidly, elektromobilitou, 
přechodem na zelený vodík, zdravím, 
konkurenceschopností, odolností, 
produktivitou, vzděláním a dovednostmi, 
výzkumem a inovacemi, inteligentním, 
udržitelným a inkluzivním růstem, 
zaměstnaností a investicemi, ochranou 
životního prostředí, snižováním emisí 
skleníkových plynů, stabilitou finančních 
systémů a dobře fungujícím jednotným 
trhem.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Obecným cílem facility na podporu 
oživení a odolnosti je podpořit oživení 
a hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost Unie tím, že posílí odolnost, 
kritickou infrastrukturu a přizpůsobivost 
členských států s ohledem na 
nejvzdálenější regiony, zmírní sociální, 
územní, regionální a hospodářský dopad 
krize, včetně snížení hospodářských 
rozdílů, a podpoří přechod na digitální 
a uhlíkově neutrální oběhové 
hospodářství, a tím přispěje k obnově 
růstového potenciálu a dlouhodobé 
konkurenceschopnosti ekonomik Unie, 
podpoří tvorbu pracovních míst, posílí 
úsilí o zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků po krizi 
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v důsledku COVID-19 a podpoří 
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
a propojení, a to při zachování přidané 
hodnoty finanční podpory v rámci Unie.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Uvedený specifický cíl 
je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

2. Ke splnění uvedeného obecného 
cíle je specifickým cílem facility na 
podporu oživení a odolnosti poskytnout 
členským státům finanční podporu pro 
dosažení milníků a cílů reforem a investic 
stanovených v jejich plánech na podporu 
oživení a odolnosti. Členské státy zajistí, 
aby jejich plány na podporu oživení 
a odolnosti byly plně v souladu s cíli 
Zelené dohody pro Evropu a napomáhaly 
transformaci hospodářství a podporovaly 
sociální spravedlnost. Uvedený specifický 
cíl je potřeba plnit v úzké spolupráci 
s dotčenými členskými státy.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) až 10 % částky uvedené v čl. 5 
odst. 1 písm. a) se přidělí na financování 
projektů s evropskou přidanou hodnotou 
uvedených v článku 5a.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Projekty s evropskou přidanou hodnotou

Částka uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. ba) 
bude použita k financování projektů 
s evropskou přidanou hodnotou, které 
mají evropské pokrytí a významně 
přispívají k zelené a digitální transformaci 
a hospodářskému oživení po krizi COVID-
19. Projekty s evropskou přidanou 
hodnotou zavedou společně zapojené 
členské státy na základě navrhovaného 
projektu a Komise prostřednictvím 
postupu posuzování s cílem zabezpečit 
přidělenou částku. Komise navrhne 
nevýlučný seznam projektů s evropskou 
přidanou hodnotou, v němž uvede 
zúčastněné členské státy, částky, milníky 
a cíle.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Za účelem dosažení cílů uvedených 
v článku 4 členské státy připraví národní 
plány na podporu oživení a odolnosti, a to 
v úzké spolupráci s celostátními, 
regionálními a místními orgány a se 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami. 
Tyto plány stanoví agendu reforem 
a investic dotčeného členského státu do 
31. prosince 2024. Plány na podporu 
oživení a odolnosti způsobilé pro 
financování v rámci tohoto nástroje musí 
zahrnovat opatření pro provádění reforem 
a projekty veřejných investic ve formě 
uceleného souboru opatření.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Plány na podporu oživení 
a odolnosti musí být v souladu 
s relevantními výzvami a prioritami každé 
země, které byly identifikovány v kontextu 
evropského semestru, zejména s výzvami 
a prioritami, které jsou relevantní pro 
oblasti politiky uvedené v článku 3 a cíl 
dosažení klimatické neutrality do roku 
2050, a musí plně respektovat zásadu 
„významně nepoškozovat“. Plány na 
podporu oživení a odolnosti musí být 
v souladu rovněž s informacemi, které 
členské státy zahrnuly do svých národních 
programů reforem v rámci evropského 
semestru, národních energetických 
a klimatických plánů a jejich aktualizací 
podle nařízení (EU) 2018/199921, 
územních plánů spravedlivé transformace 
v rámci Fondu pro spravedlivou 
transformaci a dohod o partnerství 
a operačních programů v rámci fondů 
Unie.

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

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

22 […] 22 […]

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Spotřební výdaje a pravidelné 
průběžné rozpočtové výdaje nejsou 
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způsobilé pro financování, pokud členský 
stát není schopen prokázat, že budou mít 
dlouhodobější účinky v souladu s článkem 
4, že po ukončení facility bude zajištěna 
udržitelnost jejich financování a že 
negativní účinek na saldo veřejných 
financí bude pouze dočasný, a to v plném 
souladu s pokyny Komise pro plány 
členských států na podporu oživení 
a odolnosti.

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) vysvětlení, jak plán posiluje růstový 
potenciál, dlouhodobou 
konkurenceschopnost a tvorbu pracovních 
míst a hospodářskou a sociální odolnost 
dotčeného členského státu a jak podporuje 
rozvoj přeshraniční dopravní 
infrastruktury, zmírňuje hospodářský 
a sociální dopad krize se zvláštním 
zaměřením na mikropodniky a malé 
a střední podniky nejvíce zasažené krizí 
a přispívá ke zvýšení hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti a konvergence;

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) vysvětlení, jak mají opatření přispět 
k  přechodu na digitální a uhlíkově 
neutrální oběhové hospodářství nebo 
k řešení výzev, které z nich vyplývají, 
zejména pokud jde o nezbytné investice do 
udržitelné dopravní infrastruktury 
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a vývoje alternativních udržitelných paliv 
pro všechny způsoby dopravy;

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vysvětlení, jak mají opatření 
přispívat k celkovému cíli dosažení 
klimaticky neutrální Evropy do roku 2050 
a jak jsou v souladu s vnitrostátním 
plánem v oblasti energetiky a klimatu 
a územními plány spravedlivé 
transformace;

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vysvětlení, jak plán přispěje 
k cílům dosažení rovnosti žen a mužů 
a snížení ekonomické nerovnosti;

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) předpokládané milníky, cíle 
a orientační harmonogram provádění 
reforem během období maximálně čtyř let 
a investic během období maximálně sedmi 
let, s výjimkou komplexních investic do 
infrastruktury, jejichž realizace si žádá 
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delší časový rámec;

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) ujištění, že finanční pomoc je 
poskytována pouze podnikům, které 
dodržují platné kolektivní smlouvy 
a nejsou registrovány v daňových rájích 
uvedených na unijním seznamu 
nespolupracujících daňových jurisdikcí;

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise posoudí význam 
a soudržnost plánu na podporu oživení 
a odolnosti a jeho přínos k přechodu na 
digitální a uhlíkově neutrální oběhové 
hospodářství a pro uvedený účel zohlední 
tato kritéria:

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k  přechodu na digitální 
a uhlíkově neutrální oběhové hospodářství 
nebo k řešení výzev, které z nich 
vyplývají, a poskytuje prostředky pro 
udržitelnou a odolnou infrastrukturu;
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda plán přispívá k celkovému cíli 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální Evropy a jak je v souladu 
s vnitrostátním plánem členského státu 
v oblasti energetiky a klimatu a 
s územními plány spravedlivé 
transformace;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zda plán přispívá k cíli dosažení 
rovnosti žen a mužů a snížení ekonomické 
nerovnosti;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise přijme do dvou měsíců od 
oficiálního předložení plánu na podporu 
oživení a odolnosti členským státem 
rozhodnutí prostřednictvím aktu 
v přenesené pravomoci. Rozhodnutí je 
založeno na hodnocení plánu na podporu 
oživení a odolnosti a na komunikaci 
s dotčeným členským státem, včetně 
případných oprav. Pokud Komise plán na 
podporu oživení a odolnosti posoudí 
kladně, stanoví se v uvedeném rozhodnutí 
reformy a investiční projekty, které má 
členský stát realizovat, včetně milníků 
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a cílů, a finanční příspěvek přidělený 
v souladu s článkem 11.

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský stát 
uspokojivě realizuje příslušné milníky 
a cíle identifikované v souvislosti 
s prováděním plánu na podporu oživení 
a odolnosti;

a) finanční příspěvek, který má být 
vyplacen ve splátkách, jakmile členský stát 
zcela nebo z větší či menší části realizuje 
příslušné milníky a cíle identifikované 
v souvislosti s prováděním plánu na 
podporu oživení a odolnosti;

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
čtyř měsíců od předložení návrhu členským 
státem.

5. Pokud Komise plán na podporu 
oživení a odolnosti posoudí negativně, 
oznámí řádně odůvodněné posouzení do 
dvou měsíců od předložení návrhu 
členským státem. Dotčený členský stát 
může předložit další plán na podporu 
oživení a odolnosti a může rovněž využít 
nástroj pro technickou podporu.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Prováděcí akty uvedené 
v odstavcích 1 a 2 se přijímají 
přezkumným postupem podle čl. 27 

vypouští se
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odst. 2.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu 
s ustanoveními článku 16 a do čtyř měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

2. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti ospravedlňují, 
posoudí nový plán v souladu 
s ustanoveními článku 16 a do dvou měsíců 
od oficiálního předložení žádosti přijme 
nové rozhodnutí v souladu s článkem 17.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do čtyř měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

3. Pokud se Komise domnívá, že 
důvody předložené dotčeným členským 
státem změnu příslušného plánu na 
podporu oživení a odolnosti 
neospravedlňují, žádost do dvou měsíců od 
jejího oficiálního předložení zamítne poté, 
co poskytla dotčenému členskému státu 
možnost ve lhůtě jednoho měsíce od 
oznámení závěrů Komise předložit 
připomínky.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po dokončení příslušných 3. Po dokončení příslušných 
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dohodnutých milníků a cílů uvedených 
v plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v prováděcím aktu Komise 
předloží dotčený členský stát Komisi řádně 
odůvodněnou žádost o vyplacení 
finančního příspěvku a v příslušném 
případě tranše půjčky. Takové žádosti 
o vyplacení mohou členské státy 
předkládat Komisi dvakrát ročně. Komise 
do dvou měsíců od obdržení žádosti 
posoudí, zda byly příslušné milníky a cíle 
stanovené v rozhodnutí uvedeném v čl. 17 
odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro účely 
posouzení se zohlední rovněž provozní 
ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. Komisi 
mohou být nápomocni odborníci.

dohodnutých milníků a cílů uvedených 
v plánu na podporu oživení a odolnosti 
schváleném v aktu v přenesené pravomoci 
Komise předloží dotčený členský stát 
Komisi řádně odůvodněnou žádost 
o vyplacení finančního příspěvku a 
v příslušném případě tranše půjčky. 
Takové žádosti o vyplacení mohou členské 
státy předkládat Komisi dvakrát ročně. 
Komise do dvou měsíců od obdržení 
žádosti posoudí, zda byly příslušné milníky 
a cíle stanovené v rozhodnutí uvedeném 
v čl. 17 odst. 1 uspokojivě realizovány. Pro 
účely posouzení se zohlední rovněž 
provozní ujednání uvedená v čl. 17 odst. 6. 
Komisi mohou být nápomocni odborníci.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Právní stát

1. Financování z facility na podporu 
odolnosti je možné, pouze pokud členský 
stát nevykazuje všeobecné nedostatky 
týkající se právního státu. Při posuzování 
toho, zda jsou členské státy způsobilé 
k získání finančních prostředků v rámci 
facility na podporu odolnosti, Komise 
zváží případná porušení čl. 19a odst. 2 
nebo 3.
2. Za všeobecné nedostatky týkají se 
právního státu, které ohrožují nebo 
mohou ohrozit zásady řádného 
finančního řízení nebo ochranu 
finančních zájmů Unie, se považují 
zejména:
a) ohrožení nezávislosti soudnictví, 
včetně případů, kdy je jakýmkoli 
způsobem omezena schopnost samostatně 
vykonávat soudní funkce tím, že dochází 
k vnějšímu zasahování do záruk 
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nezávislosti, k vynucování rozsudku 
příkazem z vnějšku, ke svévolnému 
přepracování pravidel pro jmenování 
soudních zaměstnanců nebo jejich 
služebního řádu nebo k ovlivňování 
soudních pracovníků tak, že to ohrožuje 
jejich nestrannost nebo zasahuje do 
nezávislosti advokacie;
b) neuskutečnění prevence, nápravy 
nebo sankce svévolných nebo 
protiprávních rozhodnutí orgánů veřejné 
moci, mimo jiné ze strany donucovacích 
orgánů, zadržování finančních a lidských 
zdrojů, které mají vliv na jejich řádné 
fungování, nebo nezajištění vyloučení 
střetu zájmů;
c) omezování dostupnosti a účinnosti 
právních opravných prostředků, mimo 
jiné prostřednictvím omezujících 
procesních pravidel, nedostatečné 
provádění soudních rozhodnutí nebo 
omezování účinného vyšetřování, stíhání 
nebo trestání případů porušování práva;
d) ohrožení administrativní kapacity 
členského státu plnit povinnosti plynoucí 
z členství v Unii, včetně schopnosti 
efektivně provádět pravidla, normy 
a politiky, které tvoří soubor právních 
předpisů Unie;
e) opatření, která oslabují ochranu 
důvěrné komunikace mezi právníkem 
a klientem.
3. Členské státy, proti nimž bylo 
zahájeno řízení podle článku 7 SFEU, 
mají nárok pouze na 25 % finančního 
příspěvku stanoveného podle článku 19.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí Dotčený členský stát podává každé čtvrtletí 
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v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených 
v čl. 17 odst. 6. Za tímto účelem se 
čtvrtletní zprávy členských států příslušně 
zohlední v národních programech reforem, 
které se použijí jako nástroj pro podávání 
zpráv o pokroku při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti.

v rámci procesu evropského semestru 
zprávu o pokroku dosaženém při plnění 
plánu na podporu oživení a odolnosti, 
včetně provozních ujednání uvedených 
v čl. 17 odst. 6 a dosažení jednotlivých 
milníků, cílů a souvisejících ukazatelů. Za 
tímto účelem se čtvrtletní zprávy členských 
států příslušně zohlední v národních 
programech reforem, které se použijí jako 
nástroj pro podávání zpráv o pokroku při 
plnění plánů na podporu oživení 
a odolnosti.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise předá plány na podporu 
oživení a odolnosti schválené v aktu 
Komise v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 17 Evropskému parlamentu 
a Radě nejpozději měsíc po jejich 
obdržení. Dotčený členský stát může 
Komisi požádat, aby skryla citlivé či 
důvěrné informace, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo jeho veřejný zájem. V takovém 
případě je třeba, aby se Komise dohodla 
s Parlamentem a Radou na způsobu, 
jakým lze důvěrně poskytnout skryté 
informace oběma legislativním orgánům.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí doplňkovost, součinnost, 
soudržnost a soulad mezi různými nástroji 
na unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, zejména pokud jde 
o opatření financovaná z fondů Unie, a to 

a) zajistí doplňkovost, součinnost, 
soudržnost a soulad mezi různými nástroji 
na unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální a místní úrovni, zejména 
pokud jde o opatření financovaná z fondů 
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jak ve fázi plánování, tak během 
provádění;

Unie, a to jak ve fázi plánování, tak během 
provádění;

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální úrovni, aby byly dosaženy 
cíle nástrojů zřízených podle tohoto 
nařízení.

c) zajistí úzkou spolupráci mezi 
subjekty odpovědnými za provádění na 
unijní, celostátní a v příslušném případě 
i na regionální a místní úrovni, aby byly 
dosaženy cíle nástrojů zřízených podle 
tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) uspíší a podpoří rychlé dokončení 
propracovaných projektů, které mají 
vysoký potenciál pro podporu růstu, 
vytváření pracovních míst a dosažení 
uhlíkové neutrality a budou mít trvale 
pozitivní vliv na hospodářství 
a společnost, a

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) zveřejní posuzovací kritéria pro 
měření projektů podle jejich evropské 
přidané hodnoty a upřednostní jejich 
dokončení.
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Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování programů členských států 
na podporu oživení a odolnosti Komise 
podporuje a upřednostňuje přeshraniční 
projekty, které propojují dva nebo více 
členských států.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 24 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výroční zpráva Pololetní zpráva

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
o provádění facility stanovené v tomto 
nařízení.

1. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě pololetní veřejnou 
zprávu o provádění facility stanovené 
v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výroční zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

2. Pololetní zpráva musí obsahovat 
informace o pokroku, jehož dotčené 
členské státy dosáhly při plnění plánů na 
podporu oživení a odolnosti v rámci 
facility.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Výroční zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

3. Pololetní zpráva musí rovněž 
obsahovat tyto informace:

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) objem výnosů přidělených facilitě 
v rámci nástroje Evropské unie na podporu 
oživení v předchozím roce, rozčleněných 
podle rozpočtových položek, a

a) objem výnosů přidělených facilitě 
v rámci nástroje Evropské unie na podporu 
oživení v předchozím roce, rozčleněných 
podle rozpočtových položek a členských 
států, a

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zpráva o hodnocení zejména 
posoudí míru dosažení cílů, účinnost 
využití zdrojů a evropskou přidanou 
hodnotu. Zváží také, zda jsou všechny cíle 

2. Zpráva o hodnocení zejména 
posoudí míru dosažení cílů, účinnost 
využití zdrojů a evropskou přidanou 
hodnotu, vhodnost ustanovení 
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a akce nadále relevantní. o podmíněnosti i posouzení rizik 
morálního hazardu. Zváží také, zda jsou 
všechny cíle a akce nadále relevantní.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí 
a jejich výsledků, tím, že poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace různým cílovým skupinám, 
včetně médií a veřejnosti.

1. Příjemci finančních prostředků 
Unie uvedou jejich původ a zajistí jejich 
viditelnost, zejména při propagaci akcí 
a jejich výsledků, tím, že budou viditelně 
prezentovat logo Unie s odkazem na 
„Facilitu na podporu oživení a odolnosti“, 
z níž jsou dané akce podporovány, a to 
v prostředí on-line i off-line, a poskytnou 
soudržné, účinné a přiměřeně zacílené 
informace různým cílovým skupinám, 
včetně médií a veřejnosti.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise realizuje k nástrojům 
zřízeným tímto nařízením a souvisejícím 
opatřením a výsledkům informační 
a komunikační akce. Finanční zdroje 
vyčleněné na nástroje zřízené tímto 
nařízením musejí rovněž přispívat 
k institucionální komunikaci o politických 
prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli 
uvedenými v článku 4.

2. Komise realizuje uživatelsky 
vstřícným způsobem informační 
a komunikační akce za účelem zvýšení 
povědomí občanů, podniků – zejména 
malých a středních podniků – a orgánů 
veřejné správy o finančních prostředcích 
poskytovaných prostřednictvím nástrojů 
zřízených tímto nařízením, jakož i o jeho 
opatřeních a výsledcích. Finanční zdroje 
vyčleněné na nástroje zřízené tímto 
nařízením musejí rovněž přispívat 
k institucionální komunikaci o politických 
prioritách Unie, pokud souvisejí s cíli 
uvedenými v článku 4.
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Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do propagace akcí a jejich 
výsledků zapojí příjemci prostředků Unie 
poslance Evropského parlamentu, kteří 
pocházejí ze stejného regionu jako 
příjemci.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komisi je nápomocen výbor. 
Uvedený výbor je výborem ve smyslu 
nařízení (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použije se článek 5 nařízení (EU) 
č. 182/2011.

vypouští se

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
význam a soudržnost plánů na podporu 
oživení a odolnosti a jejich přínos k zelené 
a digitální transformaci a za tímto účelem 

V souladu s čl. 16 odst. 3 Komise posoudí 
význam a soudržnost plánů na podporu 
oživení a odolnosti a jejich přínos 
k přechodu na digitální a uhlíkově 
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zohlední tato kritéria: neutrální oběhové hospodářství a za tímto 
účelem zohlední tato kritéria:

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zda plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k  přechodu na digitální 
a uhlíkově neutrální oběhové hospodářství 
nebo k řešení výzev, které z ní vyplývají;

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zda plán přispívá k cílům dosažení 
rovnosti žen a mužů a snížení ekonomické 
nerovnosti;

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) zda se očekává, že plán na podporu 
oživení a odolnosti účinně přispěje 
k posílení růstového potenciálu, tvorby 
pracovních míst a hospodářské a sociální 
odolnosti dotčeného členského státu, 
zmírní hospodářský a sociální dopad krize, 
posílí cestovní ruch a přispěje ke zvýšení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti;
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) zda plán na podporu oživení 
a odolnosti obsahuje opatření na posílení 
infrastruktury a zlepšení propojení 
a dopravy;

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

— plán na podporu oživení a odolnosti 
představuje komplexní a adekvátní reakci 
na hospodářskou a sociální situaci 
dotčeného členského státu.

— plán na podporu oživení a odolnosti 
představuje komplexní a adekvátní reakci 
na hospodářskou, environmentální 
a sociální situaci dotčeného členského 
státu.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje adekvátní reakci na 
hospodářskou a sociální situaci dotčeného 
členského státu.

A – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k účinnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje adekvátní reakci na 
hospodářskou, environmentální a sociální 
situaci dotčeného členského státu.



AD\1217462CS.docx 43/46 PE653.990v03-00

CS

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje částečně adekvátní 
reakci na hospodářskou a sociální situaci 
dotčeného členského státu.

B – Plán na podporu oživení a odolnosti 
přispívá k částečnému řešení výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a představuje částečně adekvátní 
reakci na hospodářskou, environmentální 
a sociální situaci dotčeného členského 
státu.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.1 – odst. 1 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a nepředstavuje adekvátní reakci 
na hospodářskou a sociální situaci 
dotčeného členského státu.

C – Plán na podporu oživení a odolnosti 
nepřispívá k řešení žádné z výzev 
identifikovaných v doporučeních určených 
dotčenému členskému státu nebo v jiných 
příslušných dokumentech, které Komise 
oficiálně přijala v rámci evropského 
semestru, a nepředstavuje adekvátní reakci 
na hospodářskou, environmentální 
a sociální situaci dotčeného členského 
státu.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 3 – bod 2.2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2.2 Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k zelené a digitální 
transformaci nebo k řešení výzev, které 
z ní vyplývají.

2.2 Plán obsahuje opatření, která 
účinně přispějí k  přechodu na digitální 
a uhlíkově neutrální oběhové hospodářství 
a k rozvoji udržitelné a odolné 
infrastruktury nebo k řešení výzev, které 
z nich vyplývají.

Pozměňovací návrh 85

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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