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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca víta návrh vytvoriť Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti s cieľom 
ponúknuť významnú finančnú podporu, vďaka ktorej budú hospodárstva členských štátov 
odolnejšie a lepšie pripravené na budúcnosť.

Spravodajca by chcel zdôrazniť význam odvetvia dopravy počas pandémie COVID-19. Táto 
kríza poukázala na význam dobrého fungovania nákladnej dopravy pre bezpečnosť dodávok 
a na to, že verejná doprava pre kľúčových pracovníkov má zásadný význam pre zmiernenie 
krízy. Zvýšenie odolnosti európskeho dopravného systému je preto zo strategického hľadiska 
dôležité. Spravodajca okrem toho pripomína, že odvetvie dopravy a cestovného ruchu je 
jedným z odvetví, ktoré boli najvážnejšie postihnuté pandémiou COVID-19, a preto si vyžaduje 
osobitnú pozornosť na európskej úrovni, ako aj v národných plánoch podpory obnovy 
a odolnosti.

Rýchla obnova európskeho hospodárstva si vyžaduje investície do vyspelých projektov 
s vysokým potenciálom podporovať rast a vytvárať pracovné miesta: identifikované potreby, 
oneskorenie investícií a existujúci súbor vyspelých projektov pre rozvoj dopravnej 
infraštruktúry ponúkajú v tejto súvislosti veľké príležitosti.

Keďže toto odvetvie predstavuje viac ako 25 % európskych emisií CO2, ku ktorých zníženiu 
došlo doposiaľ len v obmedzenom rozsahu, mali by sa uprednostniť investície zamerané 
na podporu dekarbonizácie dopravy, a to v súlade s existujúcimi odporúčaniami pre jednotlivé 
krajiny v rámci európskeho semestra, ako aj s národnými plánmi podpory obnovy a odolnosti. 

Európska únia je naďalej celosvetovým lídrom v oblasti dopravy. Spomedzi vývozných odvetví 
EÚ vykazuje jeden z najvyšších podielov vývoznej hodnoty zahŕňajúc letecké, železničné či 
automobilové výrobky a služby. Toto vedúce postavenie je však teraz spochybnené a je 
potrebné ho ochrániť, a to aj prostredníctvom zavedenia ekologických technológií, digitálnej 
transformácie a hlbšieho záväzku k inováciám. 

Spravodajca je pevne presvedčený, že sú potrebné ambiciózne investície do odvetvia dopravy 
s cieľom dokončiť kľúčové úseky a uzly základnej siete TEN-T a v prípade potreby doplniť 
vnútroštátne financovanie alebo financovanie z Nástroja na prepájanie Európy a/alebo z fondov 
regionálnej politiky. Príslušná podpora by mala zabezpečiť včasné dokončenie úsekov 
určených v pracovných plánoch pre koridory TEN-T a mali by sa pri nej uprednostniť práce, 
ktoré by sa mohli uskutočniť v období rokov 2021 – 2023. 

Prioritou by malo byť zavádzanie vozidiel a plavidiel s nízkymi a nulovými emisiami. Takéto 
investície by mali zahŕňať potrebnú infraštruktúru na nabíjanie/dopĺňanie paliva tam, kde 
pretrvávajú nedostatky, najmä v diaľkovej doprave, prístavoch a v menej obývaných oblastiach. 
Mali by sa vzťahovať aj na rozvoj udržateľnej mestskej mobility vrátane vozového parku 
a potrieb v oblasti multimodálneho cestovania. Okrem toho je dôležité zavádzanie 
inteligentných systémov riadenia dopravy a riešení „mobility ako služby“, zatiaľ čo 
vykonávanie spoločného európskeho dátového priestoru pre mobilitu ako dôležitého prvku 
európskej stratégie pre údaje by sa malo odrážať aj v prioritách, ktoré sú súčasťou Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti.

Spravodajca upozorňuje na riziko, že vzhľadom na krátky časový plán a zdôrazňovanie 
vnútroštátneho krytia pri realizácii Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti môže dôjsť 
pri realizácii tohto mechanizmu a rozdeľovaní prostriedkov k nerovnostiam v snahe dodržať 
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krátke lehoty. Spravodajca zastáva názor, že takýto prístup by bol v rozpore s pôvodným 
účelom mechanizmu a malo by sa mu predísť.

Spravodajca zdôrazňuje, že Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti by nemal viesť 
k vyššiemu riziku narušenia rovnakých podmienok jednotného trhu. Takéto narušenie by 
zvýšilo hospodárske rozdiely v Únii a zhoršilo dlhodobé problémy Európy v oblasti rastu. 
Členské štáty budú musieť pri príprave a vykonávaní plánov podpory obnovy a odolnosti 
a pri navrhovaní reforiem a investícií zohľadniť článok 107 ZFEÚ a rámec štátnej pomoci a 
jeho obmedzenia. Riadne fungovanie jednotného trhu a jeho pravidlá hospodárskej súťaže a 
štátnej pomoci sú v prospech európskych spotrebiteľov a podnikov a sú potrebné na to, aby sa 
zabránilo nenáležitému narušeniu hospodárskej súťaže. Komisia preto musí naďalej plniť svoju 
úlohu podľa zmlúv EÚ s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na jednotnom trhu EÚ.

Index nezamestnanosti ako prvok sociálno-ekonomickej kapacity konkrétneho členského štátu 
je ovplyvnený vývojom migrácie pracovnej sily členského štátu v rámci EÚ. Keď členský štát 
čelí nárastu vysťahovalectva, nielenže to ovplyvňuje jeho HDP, ale znižuje sa tým aj jeho miera 
nezamestnanosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou kľúča na určenie príspevkov. Hoci je to 
štatisticky správne, takýto pokles nezamestnanosti nemusí odhaliť skutočnú sociálno-
ekonomickú situáciu v danom členskom štáte. S cieľom ľahšie naplniť hlavnú ambíciu 
v podobe vyváženej realizácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v súlade s jeho 
cieľmi by sa preto navrhovaná miera nezamestnanosti mala upraviť v súlade s príslušnými 
migračnými tokmi pridelenými jednotlivým členským štátom.

Spravodajca uznáva, že začlenenie migračných tokov do kľúča na určenie príspevkov môže byť 
výzvou vzhľadom na naliehavú potrebu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a potrebu 
dôkladného posúdenia spôsobu vykonania tejto dôležitej korekcie. Ak sa v prípade tohto 
začlenenia do súčasného návrhu nedosiahne politická dohoda, spravodajca sa domnieva, že táto 
dodatočná časť kľúča na určenie príspevkov je dôležitým prvkom, ktorý sa má zahrnúť 
do ďalšej revízie alebo pokračovania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Pandémia COVID-19 na začiatku 
roku 2020 zmenila hospodársky výhľad 
Únie a celého sveta na nadchádzajúce roky 
a vyžiadala si naliehavú a koordinovanú 
reakciu Únie na vyrovnanie sa 
s obrovskými hospodárskymi a sociálnymi 
dôsledkami pre všetkých členov. Výzvy 

(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, 
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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 
ekonomických 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.

najmä v tých hospodárskych odvetviach, 
ktoré kríza zasiahla najviac, ako je 
doprava a cestovný ruch. 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 ekonomických 
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.

Pozmeňujúci návrh 2

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 a že tým najviac trpia verejné 
služby a tí, ktorí sú najviac 
marginalizovaní. Podpora investícií v tejto 
konkrétnej situácii je však nevyhnutná na 
urýchlenie obnovy a posilnenie 
dlhodobého rastového potenciálu a na to, 
aby sa zároveň predišlo chybám z 
minulosti, pokiaľ ide o sociálne a 
environmentálne škody. Investície do 
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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.

zelených a digitálnych technológií a 
inovácií, udržateľnej mobility a dopravnej 
infraštruktúry vrátane infraštruktúr 
alternatívnych udržateľných palív, 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.

Pozmeňujúci návrh 3

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 oživenie európskeho 
hospodárstva, najmä v odvetviach, ktoré 
utrpeli značné straty, ako je doprava a 
cestovný ruch, a na zvýšenie jeho 
odolnosti implementáciou 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. S cieľom čo najlepšie využiť 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti a splniť jeho ciele v maximálnej 
miere by sa stimuly mali navrhnúť tak, 
aby podporovali úplné vykonávanie plánu 
podpory obnovy a odolnosti. Vyplácanie 
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finančných prostriedkov by preto malo 
byť primerané úrovni dokončenia plánu 
podpory obnovy a odolnosti a vyplatenie 
by sa malo uskutočniť až po tom, ako 
Komisia overí dosiahnutie príslušných 
čiastkových cieľov.

Pozmeňujúci návrh 4

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 30 % 
rozpočtových výdavkov EÚ na podporu 
cieľov v oblasti klímy. Urýchli 
štrukturálnu transformáciu hospodárstva 
smerom k čistejšiemu, odolnejšiemu a 
uhlíkovo neutrálnejšiemu hospodárstvu. 
V tejto súvislosti by sa v národných 
plánoch mal stanoviť cieľ realizovať 
inovatívnu a udržateľnú obnovu: 
Napríklad, pokiaľ ide o odvetvie dopravy, 
v národných plánoch by sa mal stanoviť 
cieľ „urobiť z Európy priekopníka v 
oblasti mobility prostredníctvom rozvoja 
inteligentných autonómnych systémov“. 
Mechanizmus by mal predovšetkým 
podporovať výskum, inovácie a obehové 
riešenia (napr. nové palivá, spoločné 
využívanie vozidiel atď.) a 
najekologickejšie spôsoby dopravy (t. j. 
železnicu a vodnú dopravu), ktoré je 
potrebné rýchlo modernizovať, aby sa 
ďalej zlepšila ich energetická 
hospodárnosť (pomocou používania 
elektrických člnov, vodíka, alternatívnych 
palív), ako aj ich prístupnosť, najmä v 
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najodľahlejších oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Keďže odvetvie dopravy 
predstavuje viac ako 25 % emisií CO2 
Únie, mali by sa uprednostniť investície 
podporujúce dekarbonizáciu dopravy, a to 
v súlade s existujúcimi odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny v rámci európskeho 
semestra, ako aj s národnými plánmi 
podpory obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 6

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 a zmenšenie 
rozdielov v infraštruktúre pri súčasnej 
ochrane životného prostredia. Na tento 
účel by mal mechanizmus prispievať 
k zlepšeniu odolnosti a adaptačnej kapacity 
členských štátov, zmierneniu sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov krízy, s 
osobitným zameraním na odvetvia, ktoré 
boli zasiahnuté významnejšie, ako je 
cestovný ruch a doprava, a podpore 
prechodu na digitálne a uhlíkovo 
neutrálne obehové hospodárstvo, ktorým 
sa má dosiahnuť cieľ uhlíkovo neutrálnej 
Európy do roku 2050, pri zohľadnení 
existujúcich rozdielov v hospodárskom 
rozvoji jednotlivých regiónov a členských 
štátov, čím sa obnoví rastový potenciál a 
dlhodobá konkurencieschopnosť 
hospodárstiev Únie v období po pandémii 
COVID-19, podporí tvorba pracovných 
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miest a zvyšovanie a znižovanie 
kvalifikácie pracovníkov a napomôže 
udržateľný rast, ako aj štrukturálna 
transformácia hospodárstva a inovatívna 
a udržateľná reindustrializácia, pričom 
zároveň sa prispeje k dosiahnutiu rodovej 
rovnosti.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Vzhľadom na silnú potrebu 
inovácií v súvislosti so zelenou a 
digitálnou transformáciou by sa malo 
uprednostniť odvetvie dopravy, najmä 
projekty zamerané na rozvoj mobility s 
nulovými emisiami a potrebných vozidiel 
a infraštruktúry, vývoj alternatívnych 
udržateľných palív a rozvoj a zavádzanie 
udržateľnej cezhraničnej infraštruktúry 
pre elektronickú mobilitu, ako aj prechod 
na ekologický vodík, inteligentné systémy 
riadenia dopravy a autonómne riadenie.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) Tento mechanizmus by mal 
prispieť k dokončeniu kľúčových úsekov 
a uzlov základnej a komplexnej siete 
TEN-T a v prípade potreby doplniť 
vnútroštátne financovanie alebo 
financovanie z Nástroja na prepájanie 
Európy a z fondov regionálnej politiky. 
Príslušná podpora by mala zabezpečiť 
včasné dokončenie úsekov určených v 
pracovných plánoch pre koridory TEN-T 
a mali by sa pri nej uprednostniť práce, 
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ktoré sa môžu uskutočniť v období rokov 
2021 – 2024.

Pozmeňujúci návrh 9

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 reforiem a investícií vo 
všetkých členských štátoch, ktoré sú 
uvedené v plánoch podpory obnovy 
a odolnosti. Tento špecifický cieľ by sa 
mal napĺňať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 10

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 

(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. V rámci 
procesu prípravy plánov obnovy a 
odolnosti by členské štáty mali 
konzultovať s regionálnymi a/alebo 
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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.

miestnymi orgánmi, národnými 
parlamentmi a so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami. 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 prechod na digitálne a 
uhlíkovo neutrálne obehové hospodárstvo. 
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.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Členské štáty by mali považovať 
rozvoj a digitalizáciu udržateľných 
dopravných infraštruktúr paralelne so 
základnou a komplexnou sieťou TEN-T 
na príslušných územiach a v 
cezhraničných uzloch za kľúčové ciele v 
rámci národných investičných plánov na 
obnovu po pandémii Covid-19;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16b) V rámci národných investičných 
plánov na obnovu by členské štáty mali 
zabezpečiť zvýšené finančné úsilie na 
zavedenie kľúčových technológií pre 
interoperabilitu v udržateľnej doprave, 
ako je ERTMS, s cieľom prispieť k 
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celkovému cieľu vytvorenia udržateľného 
a interoperabilného európskeho 
železničného priestoru;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16c) Vytvorenie udržateľného a 
inteligentného európskeho dopravného 
priestoru si nevyhnutne vyžaduje 
zavedenie interoperabilnej a 
digitalizovanej železničnej siete paralelne 
so sieťou prostredníctvom zavedenia 
ERTMS s celkovými nákladmi minimálne 
15 miliárd EUR. Národné plány obnovy 
by preto mali prispieť k dosiahnutiu tohto 
cieľa a doplniť úsilie o zavedenie ERTMS 
paralelne so sieťou TEN-T. Komisia by 
mala podniknúť všetky potrebné iniciatívy 
na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16d) Financovanie v rámci nástroja 
odolnosti je možné, iba ak členské štáty 
plne dodržiavajú zásady právneho štátu a 
ustanovenia stanovené v legislatívnom 
uznesení Európskeho parlamentu zo 4. 
apríla 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch1a.
___________________
1a Prijaté texty, P8_TA(2019)0349.
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Členské štáty by pri príprave a 
vykonávaní plánov podpory obnovy a 
odolnosti a pri navrhovaní reforiem a 
investícií mali zohľadniť článok 107 
ZFEÚ a rámec štátnej pomoci a jeho 
obmedzenia. Riadne fungovanie 
vnútorného trhu a jeho pravidlá 
hospodárskej súťaže a štátnej pomoci sú v 
prospech európskych spotrebiteľov a 
podnikov a sú potrebné na to, aby sa 
zabránilo nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže. Komisia by preto 
mala naďalej plniť svoju úlohu podľa 
zmlúv s cieľom zabezpečiť rovnaké 
podmienky na vnútornom trhu. Komisia 
by mala prijať príslušné rozhodnutia o 
opatreniach štátnej pomoci v čo 
najkratšom možnom časovom rámci, aby 
umožnila rýchle vyplácanie hospodárskej 
podpory spoločnostiam.

Pozmeňujúci návrh 16

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, 

(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, 



PE653.990v03-00 14/47 AD\1217462SK.docx

SK

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.

ako aj jeho očakávaný vplyv na rastový 
potenciál, tvorbu pracovných miest 
a ekonomickú a sociálnu odolnosť; mala by 
tiež obsahovať opatrenia, ktoré sú 
relevantné pre prechod na digitálne a 
uhlíkovo neutrálne obehové hospodárstvo 
a zlepšenie prepojenia; mal by takisto 
obsahovať vysvetlenie súladu 
navrhovaného plánu podpory obnovy 
a odolnosti s príslušnými výzvami 
a prioritami pre danú krajinu 
identifikovanými v kontexte európskeho 
semestra. Komisia a členské štáty by mali 
v priebehu celého tohto procesu úzko 
spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Požiadavka načrtnúť orientačný 
harmonogram s čiastkovými cieľmi a 
zámermi v plánoch obnovy a odolnosti by 
nemala obmedziť možnosť zahrnúť 
zložitejšie investície do infraštruktúry, 
ktorých realizačné obdobia môžu byť 
dlhšie ako sedem rokov.

Pozmeňujúci návrh 18

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 

(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 
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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 navrhovaný plán 
podpory obnovy a odolnosti zahŕňa 
opatrenia na implementáciu reforiem 
a verejných investičných projektov, ktoré 
predstavujú koherentné činnosti; či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

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 prechodu na digitálne a uhlíkovo 
neutrálne obehové hospodárstvo vrátane 
posilňovania infraštruktúry a zlepšovania 
prepojenia a dopravy, a riešenia 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, ekologickej a sociálnej 
odolnosti dotknutého členského štátu, 
zmierni hospodársky a sociálny dosah 
krízy a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a k zníženiu 
rodovej a hospodárskej nerovnosti; 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 navrhovaný plán 
podpory obnovy a odolnosti zahŕňa 
opatrenia na implementáciu reforiem 
a verejných investičných projektov, ktoré 
predstavujú koherentné činnosti; či 
opatrenia, ktoré navrhol dotknutý členský 
štát, podľa očakávaní zabezpečia účinnú 
realizáciu plánu podpory obnovy 
a odolnosti vrátane predpokladaných 
čiastkových cieľov a cieľových hodnôt 
a súvisiacich ukazovateľov.

Pozmeňujúci návrh 19
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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 70 % sumy, ktorá je 
k dispozícii na nenávratnú pomoc. Zvyšok 
tejto sumy by mal byť právne viazaný do 
31. decembra 2024. Rýchle rozdelenie 
finančných prostriedkov je kľúčové na 
zmiernenie vplyvu krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19 na európske 
hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27a) Vzhľadom na krátkodobý časový 
plán a dôraz, ktorý sa kladie na 
vnútroštátne krytie pri realizácii 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, existuje riziko, že dodržanie 
termínu na implementáciu finančných 
prostriedkov bude mať prednosť pred 
kontrolou, či sa využíva na pôvodný účel.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27b) Členské štáty by mali do svojich 
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národných plánov obnovy a odolnosti 
zahrnúť investície do cezhraničných a 
viacnárodných projektov, ktoré môžu 
prispieť k hospodárskej obnove a vytvoriť 
európsku pridanú hodnotu pri 
rešpektovaní cieľa Únie v oblasti klímy do 
roku 2050. S cieľom podporiť členské 
štáty pri príprave ich národných plánov 
obnovy a odolnosti by Komisia mala 
vypracovať neúplný zoznam projektov s 
európskou pridanou hodnotou, okrem 
iného vrátane projektov na zlepšenie 
udržateľnosti cestovného ruchu, 
modernizáciu infraštruktúr 
implementujúcich siete TEN-T, zaviesť 
chýbajúce cezhraničné železničné 
spojenia, zlepšiť aktívnu mobilitu, zvýšiť 
investície do leteckého priemyslu a 
podporovať splavnosť vnútrozemských 
vodných ciest, ako aj podporu rozvoja 
ERTMS v európskych koridoroch 
nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci návrh 22

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 

(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 prechod na digitálne 
a uhlíkovo neutrálne obehové 
hospodárstvo, 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 
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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.

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.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) S cieľom zabezpečiť efektívne 
a koherentné alokovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie 
a dodržiavanie zásady správneho 
finančného riadenia by akcie v rámci tohto 
nariadenia mali byť v súlade 
s prebiehajúcimi programami Únie 

(35) S cieľom zabezpečiť efektívne 
a koherentné alokovanie finančných 
prostriedkov z rozpočtu Únie 
a dodržiavanie zásady správneho 
finančného riadenia by akcie v rámci tohto 
nariadenia mali byť v súlade 
s prebiehajúcimi programami Únie 
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a dopĺňať ich a súčasne by sa malo 
zabrániť duplicitnému financovaniu tých 
istých výdavkov. Komisia a členské štáty 
by mali najmä vo všetkých fázach procesu 
zaistiť účinnú koordináciu, aby sa 
zabezpečila konzistentnosť, koherentnosť, 
komplementarita a synergia medzi 
jednotlivými zdrojmi financovania. Na 
tento účel by sa od členských štátov malo 
vyžadovať, aby pri predkladaní svojich 
plánov Komisii uviedli príslušné 
informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z Únie. Finančná 
podpora v rámci mechanizmu by mala 
dopĺňať podporu poskytovanú v rámci 
iných fondov a programov Únie a reformné 
a investičné projekty financované v rámci 
mechanizmu by mali byť schopné získať 
finančné prostriedky z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

a dopĺňať ich a súčasne by sa malo 
zabrániť duplicitnému financovaniu tých 
istých výdavkov. Komisia a členské štáty 
by mali najmä vo všetkých fázach procesu 
zaistiť účinnú koordináciu, aby sa 
zabezpečila konzistentnosť, koherentnosť, 
transparentnosť, komplementarita 
a synergia medzi jednotlivými zdrojmi 
financovania. Na tento účel by sa od 
členských štátov malo vyžadovať, aby pri 
predkladaní svojich plánov Komisii uviedli 
príslušné informácie o existujúcom alebo 
plánovanom financovaní z Únie. Finančná 
podpora v rámci mechanizmu by mala 
dopĺňať podporu poskytovanú v rámci 
iných fondov a programov Únie a reformné 
a investičné projekty financované v rámci 
mechanizmu by mali byť schopné získať 
finančné prostriedky z iných programov 
a nástrojov Únie za predpokladu, že takáto 
podpora nepokrýva rovnaké náklady.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35a) Rýchla obnova hospodárstva Únie 
si vyžaduje investície do vyspelých 
projektov s vysokým potenciálom 
podporovať rast a dekarbonizáciu 
hospodárstva a vytvárať pracovné miesta; 
identifikované potreby, oneskorenie 
investícií a existujúce pripravované 
vyspelé projekty pre rozvoj udržateľnej 
dopravnej infraštruktúry ponúkajú v tejto 
súvislosti veľké príležitosti.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35b) Mali by sa zverejniť hodnotiace 
kritériá, ktoré sa majú použiť pri 
hodnotení toho, či majú projekty pridanú 
hodnotu na úrovni Únie, aby sa zabránilo 
spleti vnútroštátnych prístupov, ktoré by si 
mohli navzájom odporovať alebo by boli 
krátkozraké; napríklad v oblasti 
udržateľnej dopravy by projekty 
podporujúce cezhraničné spojenia mali 
dlhodobý pozitívny vplyv na hospodárstvo 
a spoločnosť Únie.

Pozmeňujúci návrh 27

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 a konečným príjemcom finančných 
prostriedkov Únie. V relevantných 
prípadoch by sa do takýchto požiadaviek 
mali zaradiť aj kľúčové ukazovatele 
výkonnosti, na základe ktorých sa budú 
hodnotiť účinky tohto nástroja v praxi.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37
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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) Je vhodné, aby Komisia 
predkladala Európskemu parlamentu 
a Rade polročnú 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. Mala by obsahovať aj 
informácie o pokroku pri dosahovaní 
jednotlivých čiastkových cieľov, cieľových 
hodnôt a zodpovedajúcich ukazovateľov 
uvedených v pláne podpory obnovy a 
odolnosti každého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39

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. V záujme zabezpečenia jednotných 
podmienok na vykonávanie tohto 
nariadenia by sa vykonávacie právomoci 
mali preniesť na Komisiu. 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 

(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. 
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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 
finančné pravidlá prijaté Európskym 
parlamentom a Radou na základe článku 
322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení 
o rozpočtových pravidlách a určujú 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 
takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie 
v prípade všeobecných nedostatkov, 
pokiaľ ide o zásadu právneho štátu 
v členských štátoch, keďže rešpektovanie 
zásady právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom na 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).

Pozmeňujúci návrh 30
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa zriaďuje 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“).

Týmto nariadením sa zriaďuje dočasný 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti (ďalej len „mechanizmus“).

Pozmeňujúci návrh 31

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, prechodu na 
digitálne a uhlíkovo neutrálne obehové 
hospodárstvo do roku 2050, udržateľného 
cestovného ruchu, udržateľnej mobility, 
dopravnej infraštruktúry a vývoja 
alternatívnych udržateľných palív pre 
všetky druhy dopravy a udržateľnej 
cezhraničnej infraštruktúry, najmä v 
súvislosti so základnými sieťami TEN-T, 
inteligentných systémov riadenia dopravy, 
autonómneho riadenia, elektronickej 
mobility, prechodu na ekologický vodík, 
zdravia, konkurencieschopnosti, odolnosti, 
produktivity, vzdelávania a zručností, 
výskumu a inovácií, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pracovných miest a investícií, ochrany 
životného prostredia a znižovania emisií 
skleníkových plynov, stability finančných 
systémov, ako aj dobre fungujúceho 
jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh 32
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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 
obnovy a hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti Únie, a to zlepšením 
odolnosti, jej kritickej infraštruktúry 
a adaptačnej kapacity členských štátov, 
pričom sa zohľadnia najvzdialenejšie 
regióny, zmiernením sociálnych 
územných, regionálnych a ekonomických 
dôsledkov krízy vrátane zmiernenia 
hospodárskej nerovnosti a prechodu na 
digitálne a uhlíkovo neutrálne obehové 
hospodárstvo, čím sa prispeje k obnove 
rastového potenciálu a dlhodobej 
konkurencieschopnosti hospodárstiev 
Únie, podporí tvorba pracovných miest a 
vyvinie sa ďalšie úsilie na podporu 
zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie 
pracovníkov v období po pandémii 
COVID-19 a napomôže inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast a prepojenosť 
pri súčasnom zachovaní pridanej hodnoty 
finančnej podpory v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Na dosiahnutie tohto všeobecného 
cieľa je špecifickým cieľom Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti poskytnúť 
členským štátom finančnú podporu na 
dosiahnutie čiastkových cieľov a cieľových 
hodnôt reforiem a investícií uvedených 
v ich plánoch podpory obnovy a odolnosti. 
Členské štáty zabezpečia, aby ich plány 
obnovy a odolnosti boli v úplnom súlade s 
cieľmi Európskej zelenej dohody, 
napomáhali transformácii hospodárstva a 
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podporovali sociálnu spravodlivosť. 
Napĺňanie tohto špecifického cieľa sa musí 
uskutočňovať v úzkej spolupráci 
s dotknutými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) až 10 % sumy uvedenej v článku 5 
ods. 1 písm. a) sa pridelí na financovanie 
projektov európskej pridanej hodnoty 
uvedených v článku 5a.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 5a
Projekty európskej pridanej hodnoty

Suma uvedená v článku 5 ods. 1 písm. ba) 
sa použije na účely financovania 
projektov európskej pridanej hodnoty s 
európskym pokrytím s veľkým príspevkom 
k zelenej a digitálnej transformácii a k 
oživeniu hospodárstva v dôsledku krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19. 
Zainteresované členské štáty a Komisia 
spoločne na základe navrhovaného 
projektu prostredníctvom svojho 
hodnotiaceho postupu zavedú projekty 
európskej pridanej hodnoty, aby sa 
zabezpečila pridelená suma. Komisia 
navrhne neúplný zoznam projektov s 
európskou pridanou hodnotou, v ktorom 
sa uvedú zúčastnené členské štáty, sumy, 
míľniky a ciele.
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Pozmeňujúci návrh 36

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 úzkej 
spolupráci s národnými, regionálnymi a 
miestnymi orgánmi, ako aj so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami. 
V týchto plánoch sa stanovia programy 
reforiem a investícií dotknutých členských 
štátov do 31. decembra 2024. Plány 
podpory obnovy a odolnosti oprávnené na 
financovanie v rámci tohto nástroja musia 
zahŕňať opatrenia na implementáciu 
reforiem a verejných investičných 
projektov prostredníctvom koherentného 
balíka.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre zelenú a digitálnu 
transformáciu alebo z nej vyplývajú. Tieto 
plány musia byť takisto v súlade 
s informáciami, ktoré členské štáty 
uvádzajú v národných programoch 
reforiem v rámci európskeho semestra, vo 
svojich národných energetických 
a klimatických plánoch a v ich 
aktualizáciách podľa nariadenia (EÚ) 

2. Plány podpory obnovy a odolnosti 
musia byť v súlade s príslušnými výzvami 
a prioritami špecifickými pre jednotlivé 
krajiny určenými v kontexte európskeho 
semestra, a to najmä s tými, ktoré sú 
relevantné pre oblasti politiky uvedené v 
článku 3 a cieľ klimatickej neutrality do 
roku 2050, a pri plnom rešpektovaní 
zásady „výrazne nenarušiť“. 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 
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2018/ 199921, v plánoch spravodlivej 
transformácie územia v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu22 
a v partnerských dohodách a operačných 
programoch v rámci fondov Únie.

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 […]

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Výdavky na spotrebu a pravidelné 
priebežné rozpočtové výdavky nie sú 
oprávnené na financovanie, pokiaľ 
členský štát nie je schopný preukázať, že 
budú mať dlhodobejšie účinky v súlade s 
článkom 4, že udržateľnosť ich 
financovania bude zabezpečená po 
skončení trvania programu a že negatívny 
vplyv na rozpočet verejnej správy je iba 
dočasný, a to v úplnom súlade s pokynmi 
Komisie pre plány obnovy a odolnosti 
členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 39

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 

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

pracovných miest a ekonomickú a sociálnu 
odolnosť dotknutého členského štátu, 
podporí rozvoj cezhraničnej dopravnej 
infraštruktúry a zmierni hospodársky 
a sociálny dosah krízy s osobitným 
zameraním na MSP a mikropodniky 
najviac postihnuté krízou, ako aj jeho 
prínos k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti a konvergencie;

Pozmeňujúci návrh 40

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 ku 
prechodu na digitálne a uhlíkovo 
neutrálne obehové hospodárstvo alebo 
k riešeniu výziev, ktoré z neho vyplývajú, 
najmä pokiaľ ide o nevyhnutné investície 
do udržateľnej dopravnej infraštruktúry a 
vývoj alternatívnych udržateľných palív 
pre všetky spôsoby dopravy;

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) objasnenie spôsobu, ako opatrenia 
v pláne prispievajú k celkovému cieľu 
klimatickej neutrality Európy do roku 
2050 a ako je v súlade s národným 
energetickým a klimatickým plánom a 
územnými plánmi spravodlivej 
transformácie;
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Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) objasnenie spôsobu, ako plán 
prispeje k cieľom dosiahnutia rodovej 
rovnosti a zníženia hospodárskej 
nerovnosti;

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) predpokladané čiastkové ciele, 
cieľové hodnoty a orientačný 
harmonogram implementácie reforiem 
počas obdobia najviac štyroch rokov 
a investícií počas obdobia najviac siedmich 
rokov, s výnimkou zložitých investícií do 
infraštruktúry, ktorých realizácia si 
vyžaduje dlhší časový rámec;

Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) ubezpečenie, že finančná pomoc sa 
poskytuje len podnikom, ktoré dodržiavajú 
uplatniteľné kolektívne zmluvy a nie sú 
registrované v daňových rajoch, ako sa 
uvádzajú na zozname nespolupracujúcich 
daňových jurisdikcií Rady EÚ;
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Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Komisia posúdi význam 
a koherentnosť plánu podpory obnovy 
a odolnosti a jeho prínos ku prechodu na 
digitálne a uhlíkovo neutrálne obehové 
hospodárstvo, a na tento účel zohľadní 
tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh 46

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 ku prechodu na 
digitálne a uhlíkovo neutrálne obehové 
hospodárstvo alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených a poskytnutiu 
prostriedkov pre udržateľnú a odolnú 
infraštruktúru;

Pozmeňujúci návrh 47

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) či plán prispieva k celkovému 
cieľu klimatickej neutrality Európy do 
roku 2050 a ako je v súlade s národným 
energetickým a klimatickým plánom 
členského štátu a územnými plánmi 
spravodlivej transformácie;
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Pozmeňujúci návrh 48

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) či plán prispieva k cieľom 
dosiahnutia rodovej rovnosti a zníženia 
hospodárskej nerovnosti;

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) finančný príspevok, ktorý sa má 
vyplatiť v čiastkových platbách, keď 
členský štát uspokojivo splní príslušné 

a) finančný príspevok, ktorý sa má 
vyplatiť v čiastkových platbách, keď 
členský štát buď úplne, väčšinou alebo 
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čiastkové ciele a cieľové hodnoty určené 
v súvislosti s realizáciou plánu podpory 
obnovy a odolnosti;

čiastočne splní príslušné čiastkové ciele 
a cieľové hodnoty určené v súvislosti 
s realizáciou plánu podpory obnovy 
a odolnosti;

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

5. Ak Komisia plán podpory obnovy 
a odolnosti posúdi záporne, do dvoch 
mesiacov od podania návrhu členským 
štátom predloží riadne odôvodnené 
posúdenie. Dotknutý členský štát môže 
predložiť ďalší plán podpory obnovy 
a odolnosti a môže pritom použiť aj 
Nástroj technickej pomoci.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 53

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 

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

plán v súlade s ustanoveniami článku 16 
a do dvoch mesiacov od oficiálneho 
predloženia žiadosti prijme nové 
rozhodnutie v súlade s článkom 17.

Pozmeňujúci návrh 54

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.

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

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
vykonávacím aktom Komisie dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o vyplatenie 
finančného príspevku, a prípadne tranže 
úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu 
členské štáty predkladať Komisii polročne. 
Komisia do dvoch mesiacov od doručenia 
žiadosti posúdi, či boli uspokojivo splnené 
príslušné čiastkové ciele a cieľové hodnoty 
stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 
17 ods. 1. Pri tomto posúdení sa zohľadní 

3. Po splnení príslušných 
dohodnutých čiastkových cieľov 
a cieľových hodnôt uvedených v pláne 
podpory obnovy a odolnosti schválenom 
delegovaným aktom Komisie dotknutý 
členský štát predloží Komisii riadne 
odôvodnenú žiadosť o vyplatenie 
finančného príspevku, a prípadne tranže 
úveru. Takéto žiadosti o vyplatenie môžu 
členské štáty predkladať Komisii polročne. 
Komisia do dvoch mesiacov od doručenia 
žiadosti posúdi, či boli uspokojivo splnené 
príslušné čiastkové ciele a cieľové hodnoty 
stanovené v rozhodnutí uvedenom v článku 
17 ods. 1. Pri tomto posúdení sa zohľadní 
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aj operačná dohoda uvedená v článku 17 
ods. 6. Komisii môžu pomáhať experti.

aj operačná dohoda uvedená v článku 17 
ods. 6. Komisii môžu pomáhať experti.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 19a
Právny štát

1. Financovanie v rámci 
mechanizmu na podporu odolnosti je 
možné iba vtedy, ak členské štáty 
nevykazujú všeobecné nedostatky v oblasti 
zásad právneho štátu. Pri posudzovaní, či 
sú členské štáty oprávnené na získanie 
finančných prostriedkov v rámci 
mechanizmu na podporu odolnosti, 
Komisia zváži, či nedošlo k porušeniu 
článku 19a ods. 2 alebo článku 19a ods. 3.
2. Ak ovplyvňujú alebo môžu mať 
vplyv na zásady riadneho finančného 
hospodárenia alebo ochrany finančných 
záujmov Únie, za všeobecné nedostatky v 
oblasti právneho štátu sa považujú najmä:
a) ohrozovanie nezávislosti súdnictva 
vrátane stanovenia akýchkoľvek 
obmedzení týkajúcich sa schopnosti 
nezávisle vykonávať funkcie justičného 
orgánu externým zasahovaním do 
zabezpečovania nezávislosti, 
obmedzovaním rozhodovania podľa 
externého poriadku, svojvoľným 
revidovaním pravidiel týkajúcich sa 
menovania justičného personálu alebo 
podmienok poskytovania ich služieb alebo 
ovplyvňovaním justičných pracovníkov 
akýmkoľvek spôsobom ohrozujúcim ich 
nestrannosť alebo zasahovaním do 
nezávislosti právneho zastupovania;
b) nezabránenie svojvoľnému alebo 
nezákonnému rozhodovaniu verejných 
orgánov vrátane orgánov presadzovania 
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práva, jeho nenapravenie a nepotrestanie, 
neposkytnutie finančných a ľudských 
zdrojov s vplyvom na ich riadne 
fungovanie alebo nezabezpečenie 
absencie konfliktov záujmov;
c) obmedzovanie dostupnosti a 
účinnosti právnych opravných 
prostriedkov, a to aj reštriktívnymi 
procesnými pravidlami, nedostatočné 
vykonávanie rozsudkov alebo 
obmedzovanie účinného vyšetrovania, 
stíhania alebo trestania porušení zákona;
d) ohrozovanie administratívnej 
schopnosti členského štátu dodržiavať 
povinnosti vyplývajúce z členstva v Únii 
vrátane schopnosti účinne vykonávať 
pravidlá, normy a politiky, ktoré tvoria 
súbor právnych predpisov Únie;
e) opatrenia, ktoré oslabujú ochranu 
dôvernej komunikácie medzi advokátom a 
klientom.
3. Členské štáty, na ktoré sa vzťahuje 
postup v súlade s článkom 7 ZFEÚ, sú 
oprávnené získať len 25 % finančného 
príspevku určeného v súlade s článkom 
19.

Pozmeňujúci návrh 57

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 štvrťročne podáva 
správu o pokroku dosiahnutom pri plnení 
plánu podpory obnovy a odolnosti vrátane 
operačnej dohody uvedenej v článku 17 
ods. 6 a o dosiahnutí individuálne 
navrhnutých čiastkových cieľov, 
cieľových hodnôt a súvisiacich 
ukazovateľov. Na tento účel sa štvrťročné 
správy členských štátov náležite zohľadnia 
v národných programoch reforiem, ktoré sa 
použijú ako nástroj na podávanie správ 
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o pokroku pri plnení plánov podpory 
obnovy a odolnosti.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Plány podpory obnovy a odolnosti 
schválené delegovaným aktom Komisie 
v súlade s článkom 17 Komisia najneskôr 
do jedného mesiaca od ich prijatia 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 takom prípade by 
Komisia mala komunikovať 
s Parlamentom a Radou o tom, ako 
možno spoluzákonodarcom dôverne 
sprístupniť odstránené informácie.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

a) zabezpečujú komplementaritu, 
synergiu, koherentnosť a konzistentnosť 
medzi rôznymi nástrojmi na úrovni Únie, 
na vnútroštátnej a podľa potreby na 
regionálnej a miestnej úrovni, najmä vo 
vzťahu k opatreniam financovaným 
z fondov Únie, a to vo fáze plánovania aj 
implementácie;
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Pozmeňujúci návrh 60

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 prípadne 
na regionálnej a miestnej úrovni v záujme 
splnenia cieľov nástrojov zriadených podľa 
tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) presadzujú a podporujú rýchle 
dokončenie vyspelých projektov s vysokým 
potenciálom z hľadiska podpory rastu, 
tvorby pracovných miest a dosahovania 
uhlíkovej neutrality a s trvalým 
pozitívnym vplyvom na hospodárstvo a 
spoločnosť; ako aj

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) zverejňujú hodnotiace kritériá na 
meranie projektov podľa ich pridanej 
hodnoty v Únii a uprednostňujú ich 
dokončenie;

Pozmeňujúci návrh 63
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri posudzovaní programov podpory 
obnovy a odolnosti členských štátov 
Komisia podporuje a uprednostňuje 
projekty, ktoré majú cezhraničnú povahu 
a spájajú dva alebo viaceré členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 24 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Výročná správa Polročná správa

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. O implementácii mechanizmu 
ustanoveného týmto nariadením podáva 
Komisia výročnú správu Európskemu 
parlamentu a Rade.

1. O implementácii mechanizmu 
ustanoveného týmto nariadením podáva 
Komisia polročnú verejnú správu 
Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Výročná správa musí obsahovať 
informácie o pokroku dosiahnutom v rámci 
mechanizmu pri plnení plánov podpory 

2. Polročná správa musí obsahovať 
informácie o pokroku dosiahnutom v rámci 
mechanizmu pri plnení plánov podpory 
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obnovy a odolnosti dotknutých členských 
štátov.

obnovy a odolnosti dotknutých členských 
štátov.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Výročná správa musí obsahovať aj 
tieto informácie:

3. Polročná správa musí obsahovať aj 
tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objem príjmov pripísaných 
mechanizmu v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu v predchádzajúcom roku, 
rozčlenený podľa rozpočtových položiek, a

a) objem príjmov pripísaných 
mechanizmu v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu v predchádzajúcom roku, 
rozčlenený podľa rozpočtových položiek 
a členského štátu, a

Pozmeňujúci návrh 69

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 posudzuje, 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, primeranosť 
ustanovení o podmienenosti, ako aj 
posúdenie rizika morálneho hazardu. 
Takisto sa v nej posudzuje, či sú všetky 
ciele a akcie aj naďalej relevantné.
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Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie, najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov, tým, že poskytujú 
ucelené, účinné a primerané cielené 
informácie rôznym cieľovým skupinám 
vrátane médií a verejnosti.

1. Príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie priznávajú pôvod 
a zabezpečujú viditeľnosť finančných 
prostriedkov Únie, najmä pri propagácii 
akcií a ich výsledkov tým, že zobrazia 
emblém Únie spolu s odkazom na 
Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti, z ktorého sa podporujú 
príslušné akcie, offline aj online 
a poskytujú ucelené, účinné a primerané 
cielené informácie rôznym cieľovým 
skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Komisia používateľsky ústretovým 
spôsobom vykonáva informačné 
a komunikačné činnosti s cieľom zvýšiť 
informovanosť občanov, podnikov, najmä 
MSP, a verejnej správy o finančných 
zdrojoch poskytovaných prostredníctvom 
nástrojov zriadených týmto nariadením, 
ako aj o príslušných opatreniach a ich 
výsledkoch. Finančné zdroje alokované na 
nástroje zriadené týmto nariadením 
zároveň prispievajú k inštitucionálnej 
komunikácii o politických prioritách Únie, 
pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených 
v článku 4.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Pri propagovaní opatrení a ich 
výsledkov príjemcovia finančných 
prostriedkov Únie zapájajú poslancov 
Európskeho parlamentu pochádzajúcich 
z toho istého regiónu ako príjemcovia 
finančných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisii pomáha výbor. Uvedený 
výbor je výborom v zmysle nariadenia 
(EÚ) č. 182/2011.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 
uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 
182/2011.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia 
posúdi význam a koherentnosť plánov 
podpory obnovy a odolnosti, ako aj ich 
prínos ku prechodu na digitálne a 
uhlíkovo neutrálne obehové hospodárstvo, 
a na tento účel zohľadní nasledujúce 
kritériá:
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Pozmeňujúci návrh 76

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

b) či plán obsahuje opatrenia, ktoré 
účinne prispievajú ku prechodu na 
digitálne a uhlíkovo neutrálne obehové 
hospodárstvo alebo k riešeniu výziev 
s nimi spojených;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) či plán prispieva k cieľom 
dosiahnutia rodovej rovnosti a zníženia 
hospodárskej nerovnosti;

Pozmeňujúci návrh 78

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) či plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy, posilní cestovný ruch 
a prispeje k posilneniu hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti;
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Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) či plán obnovy a odolnosti 
obsahuje opatrenia na posilnenie 
infraštruktúry a zlepšenie prepojenia a 
dopravy;

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.1 – odsek 1 – pododsek 4 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— plán podpory obnovy a odolnosti je 
komplexnou a primeranou reakciou na 
hospodársku a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

— plán podpory obnovy a odolnosti je 
komplexnou a primeranou reakciou na 
hospodársku, ekologickú a sociálnu 
situáciu v dotknutom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 81

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

A – plán podpory obnovy a odolnosti 
prispieva k účinnému riešeniu výziev 
identifikovaných v odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a je 
primeranou reakciou na hospodársku, 
ekologickú a sociálnu situáciu v dotknutom 
členskom štáte.
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Pozmeňujúci návrh 82

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 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 výziev v 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 odporúčaniach pre danú 
krajinu alebo výziev v iných relevantných 
dokumentoch oficiálne prijatých Komisiou 
v rámci európskeho semestra a nie je 
primeranou reakciou na hospodársku, 
environmentálnu a sociálnu situáciu 
v dotknutom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh 84

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2.2 Plán zahŕňa opatrenia, ktoré účinne 
prispievajú ku prechodu na digitálne a 
uhlíkovo neutrálne obehové hospodárstvo 
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s nimi spojených. a k rozvoju udržateľnej a odolnej 
infraštruktúry, resp. k riešeniu výziev 
s nimi spojených.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 3 – bod 2.4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

2.4 Plán podpory obnovy a odolnosti 
podľa očakávaní účinne prispeje 
k posilneniu rastového potenciálu, tvorbe 
pracovných miest a ekonomickej 
a sociálnej odolnosti dotknutého členského 
štátu, zmierni hospodársky a sociálny 
dosah krízy a prispeje k posilneniu 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a jeho infraštruktúry.
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