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Pozměňovací návrh 1
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na první výroční zprávu 
Komise o provádění Nástroje pro oživení a 
odolnost (COM(2022) 75 final) 
zveřejněnou dne 1. března 2022,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Alexis Georgoulis, Rasmus Andresen, Niklas Nienaß, Tomasz Frankowski, Irena Joveva, 
Massimiliano Smeriglio, Ibán García Del Blanco, Andrey Slabakov, Giorgos Georgiou, 
Hannes Heide

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
17. září 2020 o kulturní obnově Evropy 
(2020/2708(RSP)) a na své usnesení ze 
dne 20. října 2021 o situaci umělců a 
kulturním oživení v EU (2020/2261(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského výboru regionů ze dne 1. 



PE729.897v01-00 4/212 AM\1251796CS.docx

CS

prosince 2021 nazvané Provádění 
Nástroje pro oživení a odolnost5a,

__________________

5a Úř. věst. C 97, 28.2.2022, s. 21–25.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Právní východisko 9 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru ze dne 20. října 2021 nazvané 
Roční strategie pro udržitelný růst 20215b,

__________________

5b ECO/556-EESC-2021

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na společnou analýzu 
Evropského výboru regionů a Rady 
evropských obcí a regionů (CEMR) o 
zapojení obcí, měst a regionů do přípravy 
národních plánů pro oživení a odolnost1a,

__________________

1a

https://cor.europa.eu/en/engage/Documen
ts/Cohesion%20Alliance/Reports/The%20
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involvement%20of%20municipalities,%20
cities%20and%20regions%20in%20the%
20preparation%20of%20the%20national
%20Recovery%20and%20Resilience%20
Plans.%20Results%20of%20the%20CoR-
CEMR%20targeted%20consultation/COR
-2021-00131-00-00-TCD-TRA-EN.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 24 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení o právním 
státu a důsledcích rozhodnutí Soudního 
dvora EU (2022/2535),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 24 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise 
nazvané REPowerEU: společná evropská 
akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a 
udržitelnější energii,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je hlavním stavebním 
prvkem balíčku stimulačních opatření 
NextGenerationEU (NGEU);

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že ruská agrese 
na Ukrajině z 24. února 2022 vedla 
Evropskou unii k uvalení 
bezprecedentních hospodářských sankcí; 
vzhledem k tomu, že konflikt vyvolaný 
Ruskem vedl k tomu, že velký počet 
ukrajinských občanů opustil Ukrajinu a 
vycestoval a usadil se v EU; vzhledem k 
tomu, že vojenská invaze bude mít 
hospodářské a sociální důsledky pro 
evropský kontinent, zejména pro země 
východní Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že finanční 
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prostředky z Nástroje pro oživení a 
odolnost podporují klíčové oblasti politiky, 
jako je ekologická transformace, digitální 
transformace, hospodářská, sociální a 
územní soudržnost, institucionální 
odolnost a připravenost na krize, stejně 
jako děti a mladí lidé a vzdělávání a 
dovednosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že na 
financování vnitrostátních opatření 
určených ke zmírnění hospodářských a 
sociálních důsledků pandemie bude k 
dispozici 672,5 miliardy EUR ve formě 
grantů a půjček;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 má ničivý dopad na pracovní a 
sociální situaci mladých lidí v Evropě, 
neboť se omezily nebo dočasně zastavily 
možnosti osobního rozvoje, klesá míra 
zaměstnanosti a vzrůstá počet mladých 
lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se 
neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy (NEET)1a; vzhledem k tomu, že 
mladí lidé zažívají výrazný pokles 
osobních příjmů a jsou vystaveni vyššímu 
riziku chudoby a sociálního vyloučení, 
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stejně jako značnému ohrožení svého 
budoucího začlenění na trhu práce; 
vzhledem k tomu, že je nutné okamžitě 
přijmout opatření, která by zajistila a 
zlepšila budoucnost a kvalitní životní 
podmínky mladých lidí; vzhledem k tomu, 
že míra nezaměstnanosti mladých lidí 
dosahuje 15,9 %, což dvaapůlkrát 
přesahuje obecnou míru 
nezaměstnanosti2a;

__________________

1a

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/yth_empl_150/default/table?lang=cs

2a https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Unemployment
_statistics#Youth_unemployment

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že na 
financování vnitrostátních opatření 
určených ke zmírnění hospodářských a 
sociálních důsledků pandemie je k 
dispozici 672,5 miliardy EUR ve formě 
grantů a půjček;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že financování z 
Nástroje pro oživení a odolnost podpoří 
klíčové oblasti politiky, jako je ekologická 
transformace, digitální transformace, 
hospodářská, sociální a územní 
soudržnost, institucionální odolnost a 
připravenost na krize, stejně jako děti a 
mladí lidé, včetně vzdělávání a 
dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že v zemích, 
které byly během finanční krize obzvláště 
těžce zasaženy, došlo opět k 
nadprůměrnému nárůstu 
nezaměstnanosti u mladých lidí; vzhledem 
k tomu, že tento vývoj více ohrožuje ženy, 
mladé lidi, starší osoby, osoby se 
zdravotním postižením a velké rodiny; 
vzhledem k tomu, že podzimní 
hospodářská prognóza Komise na rok 
2022 uvádí slibné údaje o klesající 
nezaměstnanosti a očekává se, že v roce 
2022 dojde k oživení trhů na úroveň před 
pandemií; nicméně krize i nadále 
postihuje zejména mladé lidi; vzhledem k 
tomu, že počet mladých pracovníků ve 
srovnání s 1. čtvrtletím roku 2021 
poklesl1a; vzhledem k tomu, že v letech 
2022 a 2023 se očekává vznik 3,4 milionu 
pracovních míst2a, a bude proto nezbytné 
zajistit, aby se na těchto nových 
pracovních příležitostech účastnili i mladí 
lidé; vzhledem k tomu, že rostoucí počet 
mladých dospělých spoléhá na bydlení 
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u rodičů, aby se tak chránili před 
chudobou, avšak 29 % třígeneračních 
domácností je ohroženo chudobou a 13 % 
trpí vážnou deprivací3a;

__________________

1a Zdroj: Evropská hospodářská prognóza, 
podzim 2021 (COM), s. 128.

2a Hospodářská prognóza Evropské 
komise z podzimu 2021, s. 2.

3a Zdroj: bod odůvodnění N – Usnesení 
EP o silné sociální Evropě pro 
spravedlivou transformaci)

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že předpokladem 
způsobilosti národních plánů pro oživení 
a odolnost pro financování je, že musí 
zahrnovat reformy a investice související s 
oblastí působnosti, založenou na šesti 
oblastech evropského zájmu, respektovat 
obecné a specifické cíle, horizontální 
zásady a 11 posuzovacích kritérií 
stanovených v nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že předpokladem 
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způsobilosti národních plánů pro oživení 
a odolnost pro financování je, že musí 
zahrnovat reformy a investice související s 
oblastí působnosti, založené na šesti 
pilířích, respektovat obecné a specifické 
cíle, horizontální zásady a 11 
posuzovacích kritérií stanovených v 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že neustálý 
rozvoj digitálních dovedností, jakož i 
rozvoj dovedností s ekonomickým 
potenciálem, jako jsou zelené nebo 
podnikatelské dovednosti, mají klíčový 
význam pro zdravý inkluzivní a na 
budoucnost orientovaný evropský trh 
práce a měl by každému Evropanovi 
umožnit přístup ke kvalitnímu 
zaměstnání; vzhledem k tomu, že totéž 
platí pro odborné vzdělávání, řemeslné a 
životní dovednosti; vzhledem k tomu, že 
40 % zaměstnavatelů nemůže najít osoby s 
odpovídajícími dovednostmi k obsazení 
volných pracovních míst1a; vzhledem k 
tomu, že EU musí překonat všechny formy 
nesouladu mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi, má-li účinně 
využít svůj lidský kapitál2a; vzhledem k 
tomu, že přístup k odpovídající digitální 
infrastruktuře a odborné přípravě v 
oblasti digitálních dovedností by měl být 
otevřený všem, aby se zabránilo 
prohlubování rozdílů mezi mladými lidmi 
ve vztahu k digitální gramotnosti a 
zajistily se rovné příležitosti pro všechny 
ve vzdělávacím systému a na trhu práce;

__________________
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1a Zdroj: 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
=1146&langId=cs

2a Zdroj: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/BRIE/2016/573893/EPRS_BRI%2
82016%29573893_EN.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že dialog a 
transparentnost mezi orgány EU a 
členskými státy mají pro úspěšné 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost 
zásadní význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že dialog a 
transparentnost mezi orgány EU a 
členskými státy mají pro optimální 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost 
zásadní význam; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Evropská 
komise, která je odpovědná za 
monitorování provádění Nástroje pro 
oživení a odolnost, musí pravidelně 
informovat Parlament o stavu hodnocení 
národních plánů pro oživení a odolnost a 
o tom, jak členské státy plní cíle a milníky, 
včetně toho, jak přispívají k pokroku při 
plnění ekologických a digitálních cílů; 
vzhledem k tomu, že Evropská komise je 
povinna zohlednit názory Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Evropská 
komise, která je odpovědná za 
monitorování provádění Nástroje pro 
oživení a odolnost, musí pravidelně 
informovat Parlament o stavu hodnocení 
národních plánů pro oživení a odolnost a 
o tom, jak členské státy plní cíle a 
milníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že členské státy 
musí zavést a udržovat spolehlivé 
kontrolní systémy a provádět nezbytné 
audity, aby zajistily ochranu finančních 
zájmů Unie po celou dobu trvání nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že členské státy 
musí zavést spolehlivé kontrolní systémy a 
zajišťovat ochranu finančních zájmů 
Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že nařízení 
poskytuje členskému státu možnost podat 
odůvodněnou žádost o změnu svého 
národního plánu pro oživení a odolnost 
v období jeho provádění, pokud takový 
postup odůvodňují objektivní okolnosti;

Or. en



AM\1251796CS.docx 15/212 PE729.897v01-00

CS

Pozměňovací návrh 26
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že demokratická 
kontrola a parlamentní dohled nad 
prováděním Nástroje pro oživení a 
odolnost jsou možné pouze za plné účasti 
Parlamentu a při zvážení všech jeho 
doporučení ve všech fázích, a vzhledem k 
tomu, že Evropský parlament bude i 
nadále dohlížet na provádění Nástroje pro 
oživení a odolnost; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že válka na 
Ukrajině a hospodářské sankce, které byly 
přijaty v reakci na tuto válku, mají na 
členské státy závažné hospodářské a 
sociální dopady, včetně naléhavé potřeby 
snížení energetické závislosti na dovozu 
fosilních paliv, a představují tak 
objektivně změněné okolnosti ve srovnání 
s obdobím před začátkem války;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Komise 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
do 31. července 2022 zprávu o přezkumu 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament vyhlásil „stav klimatické 
nouze“ už v listopadu 2019; vzhledem k 
tomu, že podle nejnovějších závěrů 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) z února 2022 představují dopady 
změny klimatu pro lidstvo mimořádnou 
hrozbu, neboť globální oteplování bude 
mít za následek bod zvratu v ekosystému 
Země;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy; Komise a příjemci 
finančních prostředků z nástroje NGEU 
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proto musí zajistit jejich viditelnost 
a věnovat 0,5 % z každého financování na 
povinné komunikační činnosti informující 
o příspěvku Nástroje pro oživení a 
odolnost na investice a reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Andor Deli, Bogdan Rzońca, András Gyürk, Zbigniew 
Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy; připomíná, že tento 
nástroj solidarity by v současné situaci 
krize na Ukrajině mohly účinně využít i 
země, které nesou největší břemeno 
přijímání uprchlíků;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy; uznává, že samotný 
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EU na nové výzvy; Nástroj pro oživení a odolnost nebude 
stačit k dosažení ekologických a 
digitálních cílů, které si EU stanovila; 
upozorňuje na úlohu, kterou v tomto 
ohledu budou muset sehrát vnitrostátní 
rozpočty; připomíná, že současná fiskální 
pravidla EU by znemožnila veřejné 
investice kvůli požadavku na dodržování 
pravidel týkajících se zadlužení a 
schodku;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy; zdůrazňuje stabilizační 
účinek nástroje NGEU pro členské státy 
v době velké hospodářské nejistoty, což 
umožňuje vládám zachovat úroveň 
investic a omezit výpůjční náklady, a to i 
přes obrovské požadavky na vnitrostátní 
rozpočty; připomíná, že reakce EU byla 
komplexní a včasná, což vedlo 
k rozsáhlému využití stávajících nástrojů 
a nasazení dalších finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Markus Ferber, Jan Olbrycht, Isabel 
Benjumea Benjumea, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním, 
jednorázovým a časové omezeným 
nástrojem solidarity a jedním ze základních 
kamenů nástroje NextGenerationEU 
(NGEU), jenž představuje základní 
prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy; připomíná, že reakce 
EU byla komplexní a včasná, což vedlo 
k rozsáhlému využití stávajících nástrojů 
a nasazení dalších finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy; připomíná, že reakce 
EU byla komplexní a včasná, což vedlo 
k rozsáhlému využití stávajících nástrojů 
a nasazení dalších finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo 
y Marfil, Esteban González Pons, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy, napomáhat růstu 
evropských ekonomik díky 
konkurenceschopnějšímu hospodářství a 
stát se pilířem růstu podnikání, malých a 
středních podniků, soukromých investic a 
rovněž strategické autonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Nicola Beer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním a 
jednorázovým nástrojem solidarity a 
jedním ze základních kamenů nástroje 
NextGenerationEU (NGEU), který skončí 
v roce 2026, jenž představuje základní 
prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem 
solidarity a jedním ze základních kamenů 
nástroje NextGenerationEU (NGEU), který 
skončí v roce 2026, jenž představuje 
základní prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

1. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost je bezprecedentním nástrojem a 
jedním ze základních kamenů nástroje 
NextGenerationEU (NGEU), který skončí 
v roce 2026, jenž představuje základní 
prostředek reakce EU na pandemii 
COVID-19, který má připravit ekonomiky 
EU na nové výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje, že ruská vojenská 
agrese proti Ukrajině a oprávněné sankce 
proti Rusku a Bělorusku budou mít vliv 
na hospodářské oživení Unie; zdůrazňuje, 
že případné částečné nebo úplné zastavení 
dovozu ruských fosilních paliv dále zhorší 
hospodářské vyhlídky; konstatuje, že míra 
energetické závislosti na dovozu ruských 
fosilních paliv se v jednotlivých členských 
státech liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že se ukázalo, že 
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rozhodný, koordinovaný a solidární 
přístup evropské hospodářské politiky je 
nezbytnou součástí podpory hospodářské 
integrace EU, omezení šíření krizí a 
zmírnění jejich nepříznivých 
hospodářských a sociálních důsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení 
a odolnost je časově omezený a 
jednorázový nástroj, který byl vytvořen 
specificky za účelem řešení 
bezprecedentní zdravotní a hospodářské 
krize, a proto nemůže sloužit jako vzor pro 
správu ekonomických záležitostí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Nicola Beer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že základním důvodem 
pro zřízení Nástroje pro oživení a odolnost 
je konsolidace veřejných financí a zdravé 
hospodářské prostředí pro budoucí 
investice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení 
a odolnost sehrál zásadní úlohu při 
prevenci roztříštěnosti vnitřního trhu a 
dalšího prohlubování 
makroekonomických rozdílů a při 
podpoře sociální a územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že konflikt na 
Ukrajině a přísné sankce proti Ruské 
federaci budou mít nevyhnutelně 
mimořádně nepříznivé a asymetrické 
dopady na hospodářství EU a členské 
státy; obává se sociálních důsledků 
a dalšího prohlubování sociální 
nerovnosti; očekává, že EU bude v této 
nové vážné krizi reagovat stejně 
odhodlaně, jednotně a rychle a v duchu 
solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Andor Deli, Bogdan Rzońca, András Gyürk, Zbigniew 
Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU; v této souvislosti připomíná, 
že z hlediska růstu HDP v roce 2022 
vynikají dvě země, a to Polsko a 
Maďarsko; bere na vědomí, že růst HDP 
Polska činil 7,7 %, zatímco maďarská 
ekonomika v tomto období vzrostla o 
7,1 %; zdůrazňuje, že tento růst by mohl 
být ještě vyšší, pokud by národní plány pro 
oživení a odolnost těchto dvou zemí nebyly 
blokovány z politických důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
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odolnosti EU; odolnosti EU; zdůrazňuje, že osvědčená 
koncepce Nástroje pro oživení a odolnost 
by mohla fungovat jako vzor pro řešení 
nových krizových situací v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU; připomíná, že zásadní 
úlohu při dosahování těchto cílů hraje 
provádění ambiciózních strukturálních 
reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
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pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

pro oživení a odolnost má zatím – a bude 
mít i v nadcházejících letech – omezené 
příznivé dopady na hrubý domácí produkt 
(HDP) a že jeho účinné provádění bude mít 
klíčový význam pro hospodářský růst EU, i 
když bude sám o sobě nedostatečný; 
uznává, že Nástroj pro oživení a odolnost 
pomáhá ochránit ekonomiky a občany EU 
před nejpalčivějšími dopady pandemie 
COVID-19 a příznivě napomáhá k oživení 
a odolnosti EU, a to navzdory skutečnosti, 
že většina příspěvku na investice pochází 
z výdajů poskytovaných z vnitrostátních 
rozpočtů, jak potvrzují prognózy Evropské 
komise z podzimu 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, 
Nástroj pro oživení a odolnost má příznivé 
dopady na fiskální prostor a náklady na 
financování členských států a že jeho 
účinné provádění bude mít klíčový význam 
pro hospodářský růst EU; uznává, že ačkoli 
se očekává, že hlavní dopad na růst HDP 
se projeví až v následujících letech,
Nástroj pro oživení a odolnost už nyní
pomáhá ochránit ekonomiky a občany EU 
před nejpalčivějšími dopady pandemie 
COVID-19 a příznivě napomáhá k oživení 
a odolnosti EU, včetně hospodářské a 
sociální soudržnosti, zaměstnanosti, 
produktivity, konkurenceschopnosti, 
výzkumu, vývoje a inovací a dobře 
fungujícího vnitřního trhu se silnými 
malými a středními podniky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo 
y Marfil, Esteban González Pons, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, 
Nástroj pro oživení a odolnost byl dosud 
nástrojem, který u všech zúčastněných 
stran a institucí vytvářel množství 
očekávání, která přesahovala to, co bylo 
úmyslem zákonodárců, a že jeho účinné 
provádění bude mít klíčový význam pro 
hospodářský růst EU; přispívá k úpravě 
vnitrostátních priorit a k vytváření 
povědomí veřejnosti o úsilí, které Unie 
vyvíjí; jsme přesvědčeni, že ve 
střednědobém horizontu lze uznat, že 
Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 

2. uznává, že Nástroj pro oživení a 
odolnost pomáhá ochránit ekonomiky a 
občany EU před nejpalčivějšími dopady 
pandemie COVID-19 a příznivě napomáhá 
k oživení a odolnosti EU; upozorňuje 
však, že mezi hlavními a okrajovými 
ekonomikami existují značné rozdíly v 
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význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

procesu oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a společnosti EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU; zdůrazňuje však, že 
dynamika oživení zůstává nerovnoměrná, 
že mezi členskými státy existují značné 
rozdíly a že nejistota je stále vysoká;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Markus Ferber, Jan Olbrycht, Isabel 
Benjumea Benjumea, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
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oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že účinné 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost 
bude mít klíčový význam pro příznivý 
dopad na hrubý domácí produkt (HDP)
EU; uznává, že pomáhá ochránit 
ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a růstu
EU, včetně hospodářské soudržnosti, 
zaměstnanosti, produktivity, 
konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje a 
inovací a dobře fungujícího vnitřního 
trhu se silnými malými a středními 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU, včetně hospodářské 
soudržnosti, pracovních míst, 
produktivity, konkurenceschopnosti, 
výzkumu, vývoje a inovací a dobře 
fungujícího vnitřního trhu se silnými 
malými a středními podniky (MSP);

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím v 
členských státech, jejichž národní plány 
pro oživení a odolnost byly přijaty,
příznivé dopady na hrubý domácí produkt 
(HDP) a že jeho účinné provádění bude mít 
klíčový význam pro hospodářský růst EU; 
uznává, že Nástroj pro oživení a odolnost 
pomáhá ochránit ekonomiky a občany EU 
před nejpalčivějšími dopady pandemie 
COVID-19 a příznivě napomáhá k oživení 
a odolnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Nicola Beer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, lze 
patrně oprávněně konstatovat, že Nástroj 
pro oživení a odolnost má zatím příznivé 
dopady na hrubý domácí produkt (HDP) a 
že jeho účinné provádění bude mít klíčový 
význam pro hospodářský růst EU; uznává, 
že Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;

2. vítá skutečnost, že i když nelze plně 
oddělit hospodářské dopady Nástroje pro 
oživení a odolnost od ostatního vývoje, 
Nástroj pro oživení a odolnost bude 
pravděpodobně mít příznivý dopad na 
hrubý domácí produkt (HDP) a že jeho 
účinné provádění přispěje k 
hospodářskému růstu EU; uznává, že 
Nástroj pro oživení a odolnost pomáhá 
ochránit ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a příznivě napomáhá k oživení a 
odolnosti EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je znepokojen tím, že v důsledku 
ruské invaze na Ukrajinu vzrostly v 
Evropě ceny potravin a úhrady nákladů 
na energie, což nejvíce poškodí 
nízkopříjmové skupiny obyvatel; vyzývá 
vedení Unie, aby v návaznosti na 
strukturu Nástroje pro oživení a odolnost 
navrhlo nový „Fond pro oživení 
energetiky“, jehož záměrem by bylo 
kompenzovat domácnosti a podniky 
nejvíce postižené prudkým nárůstem cen a 
urychlit naše investice do obnovitelných 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Markus Ferber, Jan Olbrycht, Isabel 
Benjumea Benjumea, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je přesvědčen, že k tomu, aby 
Nástroj pro oživení a odolnost dosáhl 
svých cílů a podpořil EU v překonání 
krize, je nezbytné, aby členské státy 
důsledně prováděly dohodnuté reformy a 
investice; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na pobídkách a že čerpání 
prostředků je vázáno na plnění milníků a 
cílů souvisejících s reformami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 59
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že inflace může vést k 
výrazné nepříznivé změně, pokud jde o 
očekávané výsledky Nástroje pro oživení a 
odolnost, a především očekávané výsledky 
milníků a cílů a odhadované náklady v 
rámci národních plánů pro oživení a 
odolnost členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. poukazuje na to, že Komise by 
měla uznat inflaci za okolnost, která 
opravňuje a odůvodňuje postup, kterým 
členský stát změní své národní plány pro 
oživení a odolnost, včetně možnosti snížit 
milníky a cíle, pokud se tak rozhodne v 
důsledku okolností inflace;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podle Komise by 
reálný HDP EU-27 mohl být v roce 2024
přibližně o 1,5 % vyšší, než by tomu bylo 
bez použití investic z nástroje NGEU19, za 
předpokladu jejich účelného plnění; dále 
konstatuje, že Komise předpokládá, že z 
grantů Nástroje pro oživení a odolnost 
bude v roce 2022 financováno 24 % 
celkových opatření na podporu oživení;

3. vyzývá Komisi, aby přepočítala 
reálný HDP EU-27 v roce 2024 a 
zohlednila přitom zvýšené ceny energií a 
rusko-ukrajinskou válku; dále konstatuje, 
že Komise předpokládá, že z grantů 
Nástroje pro oživení a odolnost bude v roce 
2022 financováno 24 % celkových opatření 
na podporu oživení;

__________________

19 Diskusní dokument Evropské komise 
144, Quantifying Spillovers of 
NextGenerationEU Investment (Vyčíslení 
efektu přelévání investic nástroje 
NextGenerationEU), červenec 2021. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/economy-finance/dp144_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 62
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podle Komise by 
reálný HDP EU-27 mohl být v roce 2024 
přibližně o 1,5 % vyšší, než by tomu bylo 
bez použití investic z nástroje NGEU19, za 
předpokladu jejich účelného plnění; dále 
konstatuje, že Komise předpokládá, že z 
grantů Nástroje pro oživení a odolnost 
bude v roce 2022 financováno 24 % 
celkových opatření na podporu oživení;

3. konstatuje, že podle Komise by 
reálný HDP EU-27 mohl být v roce 2024 
přibližně o 1,5 % vyšší, než by tomu bylo 
bez použití investic z nástroje NGEU19, za 
předpokladu jejich účelného plnění; dále 
konstatuje, že Komise předpokládá, že z 
grantů Nástroje pro oživení a odolnost 
bude v roce 2022 financováno 24 % 
celkových opatření na podporu oživení;
vyjadřuje politování nad tím, že konečná 
částka nástroje byla výrazně nižší, než se 
původně navrhovalo, což oslabilo jeho 
makroekonomický dopad v EU;

__________________ __________________

19 Diskusní dokument Evropské komise 19 Diskusní dokument Evropské komise 
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144, Quantifying Spillovers of 
NextGenerationEU Investment (Vyčíslení 
efektu přelévání investic nástroje 
NextGenerationEU), červenec 2021. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
economy-finance/dp144_en.pdf

144, Quantifying Spillovers of 
NextGenerationEU Investment (Vyčíslení 
efektu přelévání investic nástroje 
NextGenerationEU), červenec 2021. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
economy-finance/dp144_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podle Komise by 
reálný HDP EU-27 mohl být v roce 2024 
přibližně o 1,5 % vyšší, než by tomu bylo 
bez použití investic z nástroje NGEU19, za 
předpokladu jejich účelného plnění; dále 
konstatuje, že Komise předpokládá, že z 
grantů Nástroje pro oživení a odolnost 
bude v roce 2022 financováno 24 % 
celkových opatření na podporu oživení;

3. konstatuje, že podle Komise by 
reálný HDP EU-27 mohl být v roce 2024 
přibližně o 1,5 % vyšší, než by tomu bylo 
bez použití investic z nástroje NGEU19, za 
předpokladu jejich účelného plnění; dále 
konstatuje, že Komise předpokládá, že z 
grantů Nástroje pro oživení a odolnost 
bude v roce 2022 financováno 24 % 
celkových opatření na podporu oživení;
upozorňuje, že ruská agrese na Ukrajině 
bude mít hospodářské a sociální důsledky 
na celém kontinentu, zejména ve východní 
Evropě, což může ovlivnit prognózy;

__________________ __________________

19 Diskusní dokument Evropské komise 
144, Quantifying Spillovers of 
NextGenerationEU Investment (Vyčíslení 
efektu přelévání investic nástroje 
NextGenerationEU), červenec 2021. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
economy-finance/dp144_en.pdf

19 Diskusní dokument Evropské komise 
144, Quantifying Spillovers of 
NextGenerationEU Investment (Vyčíslení 
efektu přelévání investic nástroje 
NextGenerationEU), červenec 2021. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
economy-finance/dp144_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že podle Komise by 
reálný HDP EU-27 mohl být v roce 2024 
přibližně o 1,5 % vyšší, než by tomu bylo 
bez použití investic z nástroje NGEU19, za 
předpokladu jejich účelného plnění; dále 
konstatuje, že Komise předpokládá, že z 
grantů Nástroje pro oživení a odolnost 
bude v roce 2022 financováno 24 % 
celkových opatření na podporu oživení;

3. připomíná, že v reakci na 
pandemii a za účelem podpory oživení 
přijaly členské státy rozsáhlá fiskální 
opatření (5,2 % HDP v roce 2021 a 2,8 % 
HDP v roce 2022), z nichž značná část je 
financována prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost; konstatuje, že podle 
Komise by reálný HDP EU-27 mohl být v 
roce 2024 přibližně o 1,5 % vyšší, než by 
tomu bylo bez použití investic z nástroje 
NGEU, za předpokladu jejich účelného 
plnění; dále konstatuje, že Komise 
předpokládá, že z grantů Nástroje pro 
oživení a odolnost bude v roce 2022 
financováno 24 % celkových opatření na 
podporu oživení;

__________________ __________________

19 Diskusní dokument Evropské komise 
144, Quantifying Spillovers of 
NextGenerationEU Investment (Vyčíslení 
efektu přelévání investic nástroje 
NextGenerationEU), červenec 2021. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
economy-finance/dp144_en.pdf

19 Diskusní dokument Evropské komise 
144, Quantifying Spillovers of 
NextGenerationEU Investment (Vyčíslení 
efektu přelévání investic nástroje 
NextGenerationEU), červenec 2021. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
economy-finance/dp144_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na příznivý dopad 
nástroje NGEU, který vyplývá z odhadů 
Komise1a, ECB1b MMF1c, zejména zvýšení 
růstu HDP, které je až o 1,5 procentního 
bodu vyšší, než by tomu bylo bez použití 
investic z nástroje NGEU, přetrvávající 
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příznivý účinek v následujících letech, 
příznivé makroekonomické efekty 
přelévání a potenciál dobře cílených 
reforem a investic za účelem snížení 
energetické náročnosti a emisí a snížení 
sociálních nerovností;

__________________

1a

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/economy-finance/dp144_en.pdf; 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files
/economy-finance/ip169_en.pdf;

1b

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-
bulletin/articles/2022/html/ecb.ebart20220
1_02~318271f6cb.cs.html; 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops
/ecb.op255~9391447a99.en.pdf

1c

file:///C:/Users/sreither/Downloads/1EUR
EA2022001.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že mnoho členských 
států se nachází v obtížné fiskální situaci, 
která je částečně způsobena dopady 
pandemie a částečně chybami v politice a 
nedostatkem fiskální disciplíny v období 
před pandemií; zdůrazňuje, že granty z 
Nástroje pro oživení a odolnost budou i 
nadále poskytovat významnou fiskální 
podporu růstu, a mohou tak umožnit 
vysoce zadluženým členským státům 
provádět strukturální reformy a 
střednědobou konsolidaci veřejných 
financí; vyzývá členské státy, aby co 
nejlépe využívaly této nové příležitosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že úspěšné a 
transparentní provádění Nástroje pro 
oživení a odolnost by přispělo k 
dlouhodobě konkurenceschopným, 
strategicky autonomním, udržitelným, 
inkluzivním a odolným ekonomikám a 
společnostem a pomohlo by podpořit 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost a urychlit ekologickou a 
digitální transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Markus Ferber, Jan Olbrycht, Isabel 
Benjumea Benjumea, Esther de Lange, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že úspěšné 
provedení Nástroje pro oživení a odolnost 
by položilo základy dlouhodobě 
konkurenceschopných, strategicky 
autonomních, udržitelných, inkluzivních a 
odolných ekonomik a společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan
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Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že úspěšné 
provedení Nástroje pro oživení a odolnost 
by položilo základy dlouhodobě 
konkurenceschopných, strategicky 
autonomních, udržitelných, inkluzivních a 
odolných ekonomik a společností;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně prováděly národní plány pro 
oživení a odolnost, aby tak byl zajištěn 
dlouhodobý dopad na hospodářství a 
společnost EU; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na dosažených výsledcích a že 
čerpání prostředků je vázáno na plnění 
milníků a cílů souvisejících s opatřeními;

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně prováděly národní plány pro 
oživení a odolnost, aby tak byl zajištěn 
dlouhodobý dopad na hospodářství a 
společnost EU; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na dosažených výsledcích a že 
čerpání prostředků je vázáno na plnění 
milníků a cílů souvisejících s opatřeními;
naléhavě vyzývá Komisi, aby využila všech 
zkušeností získaných při tvorbě a 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost 
k vytvoření nového rámce správy 
ekonomických záležitostí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo 
y Marfil, Esteban González Pons, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně prováděly národní plány pro 
oživení a odolnost, aby tak byl zajištěn 
dlouhodobý dopad na hospodářství a 
společnost EU; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na dosažených výsledcích a že 
čerpání prostředků je vázáno na plnění 
milníků a cílů souvisejících s opatřeními;

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně prováděly národní plány pro 
oživení a odolnost, aby tak byl zajištěn 
dlouhodobý dopad na hospodářství a 
společnost EU; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na dosažených výsledcích, který 
by měl reagovat na růstové cíle a nikoli 
pouze na milníky postupu, a že čerpání 
prostředků je vázáno na plnění milníků a 
cílů souvisejících s opatřeními; připomíná, 
že pro úspěch tohoto nástroje má zásadní 
význam účast místních, regionálních a 
vnitrostátních institucí, které jsou 
odpovědné za rozvoj těchto politik, jak je 
uvedeno v článcích 18 a 28 nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Nicola Beer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně prováděly národní plány pro 
oživení a odolnost, aby tak byl zajištěn 
dlouhodobý dopad na hospodářství a 
společnost EU; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na dosažených výsledcích a že 
čerpání prostředků je vázáno na plnění 
milníků a cílů souvisejících s opatřeními;

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně prováděly národní plány pro 
oživení a odolnost, aby tak byl zajištěn 
dlouhodobý dopad na hospodářství a 
společnost EU; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na dosažených výsledcích a že 
čerpání prostředků je vázáno na plnění 
milníků a cílů souvisejících s opatřeními a 
že Komise by měla zastavit vyplácení 
prostředků v případě, že milníky a cíle 
nejsou splněny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně prováděly národní plány pro 
oživení a odolnost, aby tak byl zajištěn 
dlouhodobý dopad na hospodářství a 
společnost EU; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na dosažených výsledcích a že 
čerpání prostředků je vázáno na plnění 
milníků a cílů souvisejících s opatřeními;

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně prováděly národní plány pro 
oživení a odolnost, zejména složku týkající 
se reforem, aby tak byl zajištěn 
dlouhodobý dopad na hospodářství a 
společnost EU; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na dosažených výsledcích a že 
čerpání prostředků je vázáno výhradně na 
plnění milníků a cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně prováděly národní plány pro 
oživení a odolnost, aby tak byl zajištěn
dlouhodobý dopad na hospodářství a 
společnost EU; připomíná, že Nástroj pro 
oživení a odolnost je mechanismus 
založený na dosažených výsledcích a že 
čerpání prostředků je vázáno na plnění 
milníků a cílů souvisejících s opatřeními;

4. připomíná, že je třeba, aby členské 
státy úspěšně a včas prováděly národní 
plány pro oživení a odolnost, aby tak byl 
maximalizován dlouhodobý dopad na 
hospodářství a společnost EU; připomíná, 
že Nástroj pro oživení a odolnost je 
mechanismus založený na dosažených 
výsledcích a že čerpání prostředků je 
vázáno na plnění milníků a cílů 
souvisejících s opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že úspěšné zavedení 
Nástroje pro oživení a odolnost přispěje 
k větší udržitelnosti, inkluzivnosti 
a odolnosti hospodářství a společností EU 
a k jejich lepší připravenosti na 
spravedlivou, ekologickou a digitální 
transformaci; je přesvědčen, že 
předpokladem pro odolnou a 
rovnostářštější ekonomiku schopnou 
reagovat na budoucí vývoj je posílení 
udržitelné transformace a upřednostnění 
blahobytu lidí; je přesvědčen, že úspěšné 
provádění národních plánů pro oživení a 
odolnost přispěje ke snížení rozdílů mezi 
zeměmi a podpoří konvergenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že schválení Nástroje 
pro oživení a odolnost vedlo k opuštění 
předchozích návrhů Komise na společný 
rozpočet eurozóny (jako je např. 
rozpočtový nástroj pro konvergenci a 
konkurenceschopnost); upozorňuje však, 
že Nástroj pro oživení a odolnost je pouze 
dočasným nástrojem a neměl by být 
považován za náhradu stálých nástrojů; 
vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
stálých rozpočtových nástrojů na úrovni 
eurozóny s cílem podpořit udržitelný růst 
a konvergenci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 zřetelně ukázala potřebu zvýšení 
strategické autonomie Unie v klíčových 
dodavatelských řetězcích a kritických 
infrastrukturách a službách; zdůrazňuje, 
že tuto potřebu dále posiluje válka na 
Ukrajině a sankce, zejména v oblasti 
energetické závislosti na dovozu fosilních 
paliv z Ruska; konstatuje, že podle Komise 
by měl Nástroj pro oživení a odolnost 
výrazně podpořit provádění průmyslové 
strategie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je znepokojen nízkou mírou 
účinného čerpání nebo využívání 
prostředků Nástroje pro oživení a odolnost 
v některých členských státech; 
upozorňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost bude zmírňovat sociální a 
ekonomické dopady krize pouze tehdy, 
budou-li prostředky účinně čerpány a 
využívány tak, aby se dostaly do reálné 
ekonomiky; vyzývá členské státy, aby 
přijaly příslušná rozhodnutí o organizační 
struktuře a zdrojích a v případě potřeby 
provedly právní reformy s cílem zajistit 
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včasné vynakládání finančních 
prostředků Nástroje pro oživení a 
odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že vytvoření 
Nástroje pro oživení a odolnost je zdrojem 
zkušeností pro budoucí hospodářskou 
architekturu a správu EU a že jeho 
úspěšné provádění by mohlo vést buď k 
jeho rozšíření, nebo položit základy pro 
vytvoření podobných nástrojů a 
mechanismů na úrovni EU k řešení krizí 
a podpoře cílů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 zřetelně ukázala potřebu zvýšení 
strategické autonomie Unie v klíčových 
dodavatelských řetězcích a kritických 
infrastrukturách a službách; konstatuje, 
že podle Komise by měl Nástroj pro 
oživení a odolnost výrazně podpořit 
provádění průmyslové strategie EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro 
oživení a odolnost, by měly rovněž 
vytvářet přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, 
že balíčky reforem a investic v rámci 
Nástroje pro oživení a odolnost by měly 
rovněž přispívat k provádění evropského 
pilíře sociálních práv;

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch by měly rovněž 
vytvářet přidanou hodnotu EU; konstatuje, 
že podle Komise jsou dopady na HDP v 
celé EU přibližně o třetinu vyšší, pokud se 
výslovně zohlední efekty přelévání 
opatření v jednotlivých zemích; 
zdůrazňuje, že balíčky reforem a investic v 
rámci Nástroje pro oživení a odolnost by 
měly rovněž přispívat k provádění 
evropského pilíře sociálních práv; vyzývá 
Komisi, aby posoudila, zda národní plány 
nevedly ke zbytečnému zdvojování investic 
v národních plánech sousedních zemí, a 
aby pomohla členským státům zabránit 
zbytečnému překrývání;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv; vyzývá k zavedení nových 
ukazatelů do cyklu evropského semestru, 
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aby bylo možné řádně sledovat sociální 
pokrok a vzestupnou konvergenci v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU a podporovat rozvoj 
domácího průmyslu a zároveň podporovat 
konvergenci mezi členskými státy; 
zdůrazňuje, že balíčky reforem a investic v 
rámci Nástroje pro oživení a odolnost by 
měly rovněž přispívat k provádění 
evropského pilíře sociálních práv a Zelené 
dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci 
Nástroje pro oživení a odolnost by měly 
rovněž přispívat k provádění evropského 
pilíře sociálních práv;

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 85
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv a k podpoře genderové 
rovnosti a rovných příležitostí pro všechny 
a k začleňování těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo 
y Marfil, Esteban González Pons, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU s přihlédnutím k 
evropskému semestru a doporučením pro 
jednotlivé země, jakož i k acquis 
communitaire, neboť soudržnost 
legislativního a politického vývoje má 
zásadní význam; zdůrazňuje, že balíčky 
reforem a investic v rámci Nástroje pro 
oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; konstatuje, že podle 
Komise jsou dopady na HDP v celé EU 
přibližně o třetinu vyšší, pokud se výslovně 
zohlední efekty přelévání opatření v 
jednotlivých zemích; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-Courtin, Moritz 
Körner, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv;

5. zdůrazňuje, že balíčky reforem a 
investic, zejména těch, které jsou určené k 
podpoře růstu v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost, by měly rovněž vytvářet 
přidanou hodnotu EU, tj zlepšovat 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
balíčky reforem a investic v rámci Nástroje 
pro oživení a odolnost by měly rovněž 
přispívat k provádění evropského pilíře 
sociálních práv;
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Or. en

Pozměňovací návrh 89
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje politování nad tím, že 
krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, 
aby EU nikoho neopomíjela a aby se na 
své cestě k oživení zabývala sociálně-
ekonomickými dopady způsobem, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů;

vypouští se

__________________

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu 
žen – poznatky z pěti evropských zemí, 
květen 2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(20
21)693183_EN.pdf

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-
19 (Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growi
ng-up-in-lockdown-europes-children-in-
the-age-of-covid-19/

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo 
y Marfil, Esteban González Pons
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje politování nad tím, že 
krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, aby 
EU nikoho neopomíjela a aby se na své 
cestě k oživení zabývala sociálně-
ekonomickými dopady způsobem, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů;

6. vyjadřuje politování nad dopady, 
které krize COVID-19 měla a stále má na
nejvíce postižené evropské občany;
poukazuje na úlohu, kterou hraje 
primární průmysl při udržování chodu 
hospodářství, a úsilí, které malé a střední 
podniky vynakládají na udržení výrobní 
sítě uprostřed epidemiologické a regulační 
nejistoty, a to mnohdy bez úlev ze strany 
veřejné správy členských států; připomíná, 
že je třeba zajistit, aby EU nikoho 
neopomíjela a aby se na své cestě k oživení 
zabývala sociálně-ekonomickými dopady;

__________________ __________________

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje politování nad tím, že 
krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, aby 
EU nikoho neopomíjela a aby se na své 
cestě k oživení zabývala sociálně-
ekonomickými dopady způsobem, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů;

6. vyjadřuje politování nad tím, že 
krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, aby 
EU nikoho neopomíjela a aby se na své 
cestě k oživení zabývala sociálně-
ekonomickými dopady způsobem, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů; 
zdůrazňuje, že souběžná transformace v 
Evropě vytvoří vítěze a poražené; 
požaduje, aby byla přijata propracovaná 
strategie EU na podporu těch, kteří by 
změnou mohli ztratit více;

__________________ __________________

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje politování nad tím, že 6. vyjadřuje politování nad tím, že 
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krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, aby 
EU nikoho neopomíjela a aby se na své 
cestě k oživení zabývala sociálně-
ekonomickými dopady způsobem, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů;

krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, aby 
EU nikoho neopomíjela a aby se na své 
cestě k oživení zabývala sociálně-
ekonomickými dopady způsobem, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů; 
zdůrazňuje, že podpora z Nástroje pro 
oživení a odolnost by měla být prováděna 
prostřednictvím inkluzivních opatření, 
která budou přístupná všem, zejména 
nejzranitelnějším skupinám;

__________________ __________________

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje politování nad tím, že 
krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 

6. vyjadřuje politování nad tím, že 
krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy, děti, 
mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
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skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, 
aby EU nikoho neopomíjela a aby se na 
své cestě k oživení zabývala sociálně-
ekonomickými dopady způsobem, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů;

skupiny; vyjadřuje politování nad tím, že 
se většina plánů pro oživení a odolnost se 
nezabývá sociálně-ekonomickými dopady 
způsobem, který zohledňuje rovnost žen a 
mužů; zdůrazňuje, že dosavadní omezené 
zásahy na zlepšení dostupnosti a kvality 
zařízení péče o děti jsou sice vítané, 
nedostačují však potřebám;

__________________ __________________

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu 
žen – poznatky z pěti evropských zemí, 
květen 2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(20
21)693183_EN.pdf

21 Eurochild, Growing up in lockdown:
Europe’s children in the age of COVID-
19 (Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growi
ng-up-in-lockdown-europes-children-in-
the-age-of-covid-19/

   

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje politování nad tím, že 
krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, aby 
EU nikoho neopomíjela a aby se na své 
cestě k oživení zabývala sociálně-
ekonomickými dopady způsobem, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů;

6. konstatuje, že krize COVID-19 
nejvíce zasáhla ženy20, děti21, mladé lidi, 
starší osoby a zranitelné skupiny; 
připomíná, že je třeba zajistit, aby EU 
nikoho neopomíjela a aby se na své cestě k 
oživení zabývala sociálně-ekonomickými 
dopady způsobem, který zohledňuje 
rovnost žen a mužů, a přitom měla na 
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paměti, že se nejedná o základní cíle pro 
financování z Nástroje pro oživení a 
odolnost;

__________________ __________________

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

Or. en

Pozměňovací návrh 95
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje politování nad tím, že 
krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, aby 
EU nikoho neopomíjela a aby se na své 
cestě k oživení zabývala sociálně-
ekonomickými dopady způsobem, který 
zohledňuje rovnost žen a mužů;

6. vyjadřuje politování nad tím, že 
krize COVID-19 nejvíce zasáhla ženy20, 
děti21, mladé lidi, starší osoby a zranitelné 
skupiny; připomíná, že je třeba zajistit, aby 
se EU na své cestě k oživení zabývala 
sociálně-ekonomickými dopady způsobem, 
který zohledňuje rovnost žen a mužů;

__________________ __________________

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 

20 Evropský parlament, Generální 
ředitelství pro vnitřní politiky Unie, 
tematická sekce Občanská práva a ústavní 
záležitosti, Pandemie COVID-19 a její 
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hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

hospodářský dopad na ženy a chudobu žen 
– poznatky z pěti evropských zemí, květen 
2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2021/693183/IPOL_STU(202
1)693183_EN.pdf

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

21 Eurochild, Growing up in lockdown: 
Europe’s children in the age of COVID-19 
(Vyrůstání v době omezení volného 
pohybu: evropské děti ve věku pandemie 
COVID-19), 17. listopadu 2020. 
https://www.eurochild.org/resource/growin
g-up-in-lockdown-europes-children-in-the-
age-of-covid-19/

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Alexis Georgoulis, Rasmus Andresen, Niklas Nienaß, Tomasz Frankowski, Irena Joveva, 
Massimiliano Smeriglio, Ibán García Del Blanco, Andrey Slabakov, Giorgos Georgiou, 
Hannes Heide

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje význam kultury pro 
naši identitu, demokracii, společnost i 
hospodářství; je znepokojen tím, že 
evropská kulturní a kreativní odvětví, 
která se podílejí na HDP EU 4 až 7 % a 
vytvářejí přibližně 8,7 milionu pracovních 
míst v EU, byla pandemií zasažena jako 
první a nejhůře a budou se z ní 
vzpamatovávat jako poslední;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Alexis Georgoulis, Rasmus Andresen, Niklas Nienaß, Tomasz Frankowski, Irena Joveva, 
Massimiliano Smeriglio, Ibán García Del Blanco, Andrey Slabakov, Hannes Heide

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. bere na vědomí přístup Komise, 
která do výpočtů celkových výdajů 
Nástroje pro oživení a odolnost na kulturu 
zahrnuje i intervence, které se netýkají 
výhradně kultury, jako je cestovní ruch na 
místech kulturního dědictví a energetická 
účinnost kulturních budov; domnívá se, 
že pro získání přesných statistických 
informací, a tím i odpovídajícího 
zachycení na internetových stránkách 
Srovnávacího přehledu oživení a 
odolnosti, je třeba rychle, podrobně a 
transparentně vyhodnotit dostupné údaje, 
aby byly jednoznačně vymezeny částky 
určené na kulturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná význam šesti pilířů, které 
členským státům poskytují strukturu pro 
navrhování a provádění reforem a investic, 
jež řeší otázky ekologické a digitální 
transformace, hospodářství, produktivity a 
konkurenceschopnosti, sociální a územní 
soudržnosti, zdraví a institucionální 
odolnosti a opatření pro děti a mládež;

7. připomíná význam šesti pilířů, které 
členským státům poskytují strukturu pro 
navrhování a provádění reforem a investic, 
jež řeší otázky ekologické a digitální
transformace, hospodářství, produktivity a 
konkurenceschopnosti, sociální a územní 
soudržnosti, zdraví a institucionální 
odolnosti a opatření pro děti a mládež; 
konstatuje, že současná diskuse o 
energetické svrchovanosti by měla vést 
členské státy k tomu, aby upřednostnily 
transformaci energetiky s cílem výrazně 
snížit (a nakonec odstranit) závislost na 
fosilních palivech a podpořit sociálně a 
ekologicky udržitelný růst;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná význam šesti pilířů, které 
členským státům poskytují strukturu pro 
navrhování a provádění reforem a investic, 
jež řeší otázky ekologické a digitální 
transformace, hospodářství, produktivity a 
konkurenceschopnosti, sociální a územní 
soudržnosti, zdraví a institucionální 
odolnosti a opatření pro děti a mládež;

7. připomíná význam šesti pilířů, které 
členským státům poskytují strukturu pro 
navrhování a provádění reforem a investic, 
jež řeší otázky ekologické a digitální 
transformace, hospodářství, produktivity a 
konkurenceschopnosti, sociální a územní 
soudržnosti, zdraví a institucionální 
odolnosti a opatření pro děti a mládež; 
zdůrazňuje, že všechny členské státy jsou 
podle nařízení o Nástroji pro oživení a 
odolnost povinny zahrnout do svých 
národních plánů pro oživení a odolnost 
opatření, která se týkají všech pilířů; 
vyjadřuje politování nad tím, že ne 
všechny členské státy se rozhodly držet 
struktury pilířů dané v nařízení, což by 
umožnilo snadnější sledování;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná význam šesti pilířů, které 
členským státům poskytují strukturu pro 
navrhování a provádění reforem a investic, 
jež řeší otázky ekologické a digitální 
transformace, hospodářství, produktivity a 
konkurenceschopnosti, sociální a územní 
soudržnosti, zdraví a institucionální 
odolnosti a opatření pro děti a mládež;

7. připomíná význam šesti pilířů, které 
členským státům poskytují strukturu pro 
navrhování a provádění reforem a investic, 
jež řeší otázky ekologické a digitální 
transformace, hospodářství, produktivity a 
konkurenceschopnosti, sociální a územní 
soudržnosti, zdraví a institucionální 
odolnosti a opatření pro děti a mládež; 
zdůrazňuje, že všechny členské státy jsou 
podle nařízení o Nástroji pro oživení a 
odolnost povinny zahrnout do svých 
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národních plánů pro oživení a odolnost 
opatření, která se týkají každého pilíře; 
vyjadřuje politování nad tím, že ne 
všechny členské státy se rozhodly držet 
struktury pilířů dané v nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná význam šesti pilířů, které 
členským státům poskytují strukturu pro 
navrhování a provádění reforem a investic, 
jež řeší otázky ekologické a digitální 
transformace, hospodářství, produktivity a 
konkurenceschopnosti, sociální a územní 
soudržnosti, zdraví a institucionální 
odolnosti a opatření pro děti a mládež;

7. připomíná význam šesti pilířů, které 
členským státům poskytují strukturu pro 
navrhování a provádění reforem a investic, 
jež řeší otázky ekologické a digitální 
transformace, hospodářství, produktivity a 
konkurenceschopnosti, sociální a územní 
soudržnosti, sociálního a ekonomického 
začlenění, zdraví a institucionální 
odolnosti a opatření pro děti a mládež;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že cílem nařízení je 
plnit sociální cíle a že je třeba mít k 
dispozici metodiky pro zobrazení pokroku 
v provádění s ohledem na příspěvek k 
evropskému pilíři sociálních práv; obává 
se proto, že akt v přenesené pravomoci 
týkající se sociálních výdajů a 
srovnávacího přehledu odolnosti nebude 
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dostatečný pro sledování sociálního 
rozměru a dopadů Nástroje pro oživení a 
odolnost a jejich vykazování; vyzývá 
Komisi, aby předložila doplňující sociální 
ukazatele sledující zejména provádění 20 
zásad evropského pilíře sociálních práv 
prostřednictvím národních plánů pro 
oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vzhledem k neudržitelnému 
nárůstu cen surovin, k němuž výrazně 
přispěly hospodářské sankce uplatňované 
v důsledku ruské agrese na Ukrajině, a k 
nepříznivým dopadům, které to bude mít 
na velkou část evropského hospodářství, 
se domnívá, že je nezbytné přehodnotit 
cíle, časové rámce a podmínky původně 
předpokládané v agendě nástroje NGEU, 
aby mohly žádající členské státy 
přizpůsobit své příslušné národní plány 
pro oživení a odolnost změněným 
potřebám;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. uznává, že konflikt na Ukrajině a 
související opatření budou mít nepříznivé 
dopady na hospodářskou situaci 
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členských států, a vyzývá Komisi, aby k 
revizi národních plánů přistupovala 
pružně, aby mohly řešit také hospodářské 
a sociální důsledky krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že nástroj by měl 
zohledňovat novou specifickou situaci a 
výzvy, s nimiž se potýkají jednotlivé 
členské státy, zejména v souvislosti s krizí 
cen potravin a energií, a vyzývá Komisi, 
aby jim umožnila řešit je optimalizací 
národních plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost přesměrování nevyužitých nebo 
ušetřených zdrojů z Nástroje pro oživení a 
odolnost na podporu reforem a investic v 
oblastech, na které se plány dosud 
nevztahují;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ve 26 dosud 
předložených národních plánech pro 
oživení a odolnost požádaly členské státy o 
granty v celkové výši 337,5 miliardy EUR 
z dostupných 338 miliard EUR; dále 
konstatuje, že ne všechny členské státy ve 
svých stávajících národních plánech pro 
oživení a odolnost požádaly o plnou výši 
grantů, které mají k dispozici;

8. konstatuje, že ve 26 dosud 
předložených národních plánech pro 
oživení a odolnost požádaly členské státy o 
granty v celkové výši 337,5 miliardy EUR 
z dostupných 338 miliard EUR; dále 
konstatuje, že ne všechny členské státy ve 
svých stávajících národních plánech pro 
oživení a odolnost požádaly o plnou výši 
grantů, které mají k dispozici; konstatuje, 
že ne všechny členské státy se rozhodly 
předložit žádosti až do výše svého 
maximálního finančního příspěvku ve 
smyslu článku 11 nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost, a proto s ohledem na 
výši finančního příspěvku nezískaly 
maximální výši předběžného financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že ve 26 dosud 
předložených národních plánech pro 
oživení a odolnost požádaly členské státy o 
granty v celkové výši 337,5 miliardy EUR 
z dostupných 338 miliard EUR; dále 
konstatuje, že ne všechny členské státy ve 
svých stávajících národních plánech pro 
oživení a odolnost požádaly o plnou výši 
grantů, které mají k dispozici;

8. konstatuje, že ve 26 dosud 
předložených národních plánech pro 
oživení a odolnost požádaly členské státy o 
granty v celkové výši 337,5 miliardy EUR 
z dostupných 338 miliard EUR; 
připomíná, že by to nemělo být 
překvapení, protože „volné peníze“ se 
vždy čerpají jako první; dále konstatuje, že 
ne všechny členské státy ve svých 
stávajících národních plánech pro oživení a 
odolnost požádaly o plnou výši grantů, 
které mají k dispozici;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že stávající nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost už 
umožňuje členským státům využívat tyto 
fondy jako prostředek nápravy v případě 
neočekávaných problémů při energetické 
transformaci, které způsobila válka na 
Ukrajině;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu; 
vyzývá Komisi, aby tyto nevyužité půjčky 
přesměrovala členským státům, které je 
mohou využít na provádění svých 
národních plánů pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Ondřej Kovařík
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici 
značnou částku pro případ, že by členské 
státy požádaly o půjčky později; je 
zneklidněn tím, že omezený zájem o 
úvěrovou složku může vést k promarnění 
příležitostí a zabránit tomu, aby Nástroj 
pro oživení a odolnost plně využil svého 
potenciálu;

9. zdůrazňuje, že všechny granty z 
Nástroje pro oživení a odolnost by měly 
být investovány v prováděcím období 
2021–2026, aby byly realizovány cíle EU v 
oblasti udržitelného hospodářského růstu, 
odolnosti a konkurenceschopnosti;
naléhavě vyzývá členské státy, aby 
usnadnily soukromé investice v souvislosti 
s projekty financovanými z Nástroje pro 
oživení a odolnost s cílem zvýšit objem 
plánu oživení a překlenout velkou 
investiční mezeru v oblasti ekologické a 
digitální transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

9. konstatuje však, že pouze sedm 
členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu; 
vybízí členské státy, aby plně využily 
potenciál Nástroje pro oživení a odolnost, 
včetně půjček, k boji proti dopadům 
pandemie, války a nedávno přijatých 
sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu; 
zdůrazňuje, že pokud bude Unie znovu 
přijímat rozhodnutí o nějakém podobném 
balíčku, měla by mít toto poučení na 
paměti, až bude rozhodovat o rozdělení 
prostředků mezi granty a půjčky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 115
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu; v 
této souvislosti připomíná své předchozí 
stanovisko21a, v němž vyjádřil politování 
nad snížením prostředků na grantové 
složky v nástroji NGEU, které narušuje 
rovnováhu mezi granty a půjčkami a 
může ohrozit úsilí o oživení;

__________________

21a Úř. věst. C 371, 15.9.2021, s. 110

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
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půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu; 
domnívá se, že v zájmu maximalizace 
efektivnosti dostupných finančních 
prostředků a v souvislosti s novou 
geopolitickou situací by členské státy měly 
využít půjčky v rámci Nástroje pro oživení 
a odolnost k podpoře investic do 
transformace energetiky, aby snížily svou 
závislost na dovozu energie z fosilních 
paliv a zlepšily svou energetickou 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Markus Ferber, Jan Olbrycht, Isabel 
Benjumea Benjumea, Esther de Lange, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu; 
zdůrazňuje, že pokud by členské státy, 
jejichž národní plány pro oživení a 
odolnost už byly schváleny, chtěly požádat 
o půjčky, bude to vyžadovat změnu 
příslušného národního plánu pro oživení 
a odolnost a jejich doplnění o dodatečný 
soubor opatření spočívajících v reformách 
a investicích, aniž by došlo k oslabení 
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závazků v už schválených plánech; vybízí 
členské státy, aby plně využily potenciál 
Nástroje pro oživení a odolnost; 
připomíná, že členský stát může požádat 
o podporu v podobě půjčky současně 
s předložením svého plánu pro oživení 
a odolnost nebo jindy až do 31. srpna 
2023;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu; 
zdůrazňuje, že pokud by členské státy, 
jejichž národní plány pro oživení a 
odolnost už byly schváleny, chtěly požádat 
o půjčky, bude to vyžadovat změnu 
příslušného národního plánu pro oživení 
a odolnost, případně doplnění 
dodatečného souboru reforem a investic, 
milníků a cílů; vybízí členské státy, aby 
plně využily potenciál Nástroje pro oživení 
a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
José Gusmão
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

9. konstatuje však, že pouze sedm 
členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později, a to z toho 
důvodu, že půjčky nejsou vhodným 
nástrojem pro členské státy, které již dříve 
vykazovaly vysokou míru veřejného 
dluhu; konstatuje, že omezený zájem o 
úvěrovou složku může vést k promarnění 
příležitostí a zabránit tomu, aby Nástroj pro 
oživení a odolnost plně využil svého 
potenciálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Andor Deli, Bogdan Rzońca, András Gyürk, Zbigniew 
Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je však znepokojen tím, že pouze 
sedm členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; je zneklidněn 
tím, že omezený zájem o úvěrovou složku 
může vést k promarnění příležitostí a 
zabránit tomu, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost plně využil svého potenciálu;

9. bere na vědomí, že pouze sedm 
členských států požádalo o půjčky v 
celkové výši 166 miliard EUR z 385,8 
miliardy EUR, které jsou určeny pro 
půjčky, což ponechává k dispozici značnou 
částku pro případ, že by členské státy 
požádaly o půjčky později; v této 
souvislosti připomíná, že některé členské 
státy mají přístup k půjčkám za lepších 
podmínek na mezinárodních trzích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 121
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
částku podpory z Nástroje pro oživení a 
odolnost, o kterou by případně členské 
státy nepožádaly z důvodu omezeného 
zájmu o úvěrovou složku, a vyzývá 
Komisi, aby uplatňovala pružnější rámec 
pro poskytování podpory z tohoto nástroje 
členským státům, zejména s ohledem na 
důsledky ruské agrese na Ukrajině, 
zejména v souvislosti se sociálními 
hledisky, hledisky týkajícími se dětí, 
infrastruktury bydlení atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná všem členským státům a 
Komisi, že současná válka na Ukrajině 
představuje vážnou hrozbu pro strategii 
oživení a odolnosti EU; naléhavě vyzývá 
Evropskou komisi, aby prozkoumala 
možnosti, jak by bylo možné žádat 
o nevyužité půjčky na řešení 
hospodářských, sociálních a 
energetických důsledků ruské agrese na 
Ukrajině z 24. února 2022;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-Xavier 
Bellamy

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vybízí členské státy, které 
nepožádaly o půjčky v plném dostupném 
rozsahu, aby tak učinily a přiznaly 
prioritu opatřením zaměřeným na zvýšení 
energetické bezpečnosti a zmírnění 
hospodářských dopadů krize vyvolané 
ruskou invazí na Ukrajinu v Evropské 
unii ve svých zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Siegfried Mureşan, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. je toho názoru, že ruská invaze na 
Ukrajinu mimo jiné vyžaduje 
přehodnocení evropské energetické 
politiky; zdůrazňuje, že přeshraniční 
projekty by měly posilovat součinnost a 
spolupráci mezi zeměmi EU a odrážet 
společné zájmy a společné priority; je 
přesvědčen, že nástroj pro oživení 
a odolnost plní významnou úlohu při 
změně zaměření EU na energetickou 
nezávislost a urychlení transformace 
energetiky; je znepokojen tím, že pouze 
13,68 % přeshraničních projektů investuje 
do ekologické transformace; je 
přesvědčen, že v rámci současné změny 
politického paradigmatu bylo v rámci 
Nástroje pro oživení a odolnost zahájeno 
příliš málo přeshraničních projektů; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby využily 
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článek 21 nařízení o Nástroji pro oživení 
a odolnost, který umožňuje změnu 
národních plánů na žádost členských 
států; odkazuje na 49. bod odůvodnění, 
kde je stanovena možnost změny 
národního plánu na základě odůvodněné 
žádosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
částku podpory z Nástroje pro oživení a 
odolnost, o kterou by případně členské 
státy nepožádaly z důvodu omezeného 
zájmu o úvěrovou složku, s cílem doplnit 
program REPowerEU o nezbytné 
způsoby, které pomohou zajistit 
nezávislost EU na ruských fosilních 
palivech ve světle ruské invaze na 
Ukrajinu;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Siegfried Mureşan, Markus Pieper

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. připomíná, že míra uznaných 
žádostí o půjčku ze strany členských států 
je zatím – a v dohledné budoucnosti i 
zůstane – nízká; zdůrazňuje potřebu 
nezávislých dodávek energie pro EU a 
odpovídajících investic do přeshraničních 
sítí, propojovacích vedení a projektů v 
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oblasti využívání vodíku; vyzývá Komisi, 
aby členským státům, které mají zájem 
investovat do přeshraničních projektů 
zaměřených na energetickou nezávislost a 
transformaci energetické sítě v EU, 
poskytla půjčky v plné výši; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh na revizi 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
s cílem změnit čl. 14 odst. 5 nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost tak, aby 
členské státy, které mají zájem, mohly 
požádat o půjčku vyšší než 6,8 % HND; 
vyzývá Radu, aby Komisi při předkládání 
tohoto návrhu podpořila;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků; připomíná, že členský stát 
může požádat o podporu v podobě půjčky 
současně s předložením svého plánu pro 
oživení a odolnost nebo jindy až do 31. 
srpna 2023; vyzývá Komisi, aby v případě 
potřeby navrhla cílená opatření, která by 
motivovala k optimálnímu využívání 
zdrojů dostupných v rámci Nástroje pro 
oživení a odolnost; v této souvislosti 
požaduje, aby se na výdaje financované z 
půjček z Nástroje pro oživení a odolnost 
vztahovalo kvalifikované zacházení ve 
fiskálním rámci EU, aby se zabránilo 
tomu, že země, které jsou příjemci těchto 
půjček, po opětovné aktivaci nyní 
pozastavených fiskálních pravidel sníží 
své ostatní výdaje; navrhuje proto, aby 
byly všechny výdaje financované z 
Nástroje pro oživení a odolnost 
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považovány za jednorázové a nebyly 
započítávány v rámci strukturálního salda 
ani výdajového kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků; poznamenává, že jedním z 
těchto důvodů může být skutečnost, že 
výdaje financované z půjček poskytnutých 
v rámci Nástroje pro oživení a odolnost 
nejsou vyňaty z fiskálních pravidel EU, 
což by mělo za následek, že by tyto výdaje 
byly zahrnuty do výpočtů strukturálního 
schodku; obává se, že tento postoj by 
zabránil plně využít potenciál Nástroje pro 
oživení a odolnost nejzadluženějším 
členským státům, které jej nejvíce 
potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala: 
a) důvody, proč některé členské státy 
nežádaly o granty v plném rozsahu 
přidělených prostředků, b) rozsah půjček 
přijatých centrálními bankami v 
členských státech jako doplněk ke 
grantům z Nástroje pro oživení a odolnost 
a c) soukromé investice vytvořené z 
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projektů financovaných z Nástroje pro 
oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby před 
vyplacením finančních prostředků 
požádala členské státy o podrobné 
zdůvodnění, proč nežádaly o půjčky v 
plném rozsahu přidělených prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků; vyzývá Komisi, aby v případě 
potřeby navrhla cílená opatření, která by 
podnítila optimální využití zdrojů 
dostupných v rámci Nástroje pro oživení a 
odolnost, a to s ohledem na nové finanční 
potřeby způsobené ruskou invazí na 
Ukrajinu a vedlejšími účinky sankcí vůči 
Rusku;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan



PE729.897v01-00 74/212 AM\1251796CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků; připomíná, že členský stát 
může požádat o podporu v podobě půjčky 
současně s předložením svého plánu pro 
oživení a odolnost nebo jindy až do 31. 
srpna 2023; vyzývá Komisi, aby v případě 
potřeby navrhla cílená opatření, která by 
motivovala k optimálnímu využívání 
zdrojů dostupných v rámci Nástroje pro 
oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků a požadovala předložení 
doporučení, jak by bylo možné tento 
problém zlepšit, pokud by se členské státy 
rozhodly aktualizovat nebo změnit své 
národní plány pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. je přesvědčen, že jedním z důvodů, 
proč členské státy nežádaly o půjčky v 
plném rozsahu přidělených prostředků, 
jsou četné podmínky spojené s těmito 
fondy, a proto se řada zemí rozhodla 
pokračovat ve financování z vlastních 
prostředků na trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků, což může bránit plnému 
využití potenciálu Nástroje pro oživení a 
odolnost, a aby případně předložila návrh 
cílené změny nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost, která by vytvořila 
pobídku pro optimální využití prostředků 
dostupných v rámci Nástroje pro oživení a 
odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 

10. konstatuje, že členské státy s 
vysokou úrovní veřejného dluhu nemají 
motivaci žádat o půjčky, protože jsou 
nadále omezeny stávajícími pravidly 
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prostředků; Paktu o stabilitě a růstu (i když jsou 
pozastavena); konstatuje, že reforma 
Paktu o stabilitě a růstu, která by 
odstranila jeho procyklické působení a 
svévolné cílové hodnoty pro výši dluhu a 
schodku, má zásadní význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Andor Deli, Bogdan Rzońca, András Gyürk, Zbigniew 
Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků; tyto analýzy by měly provést 
porovnání podmínek úvěrů z 
mezinárodního trhu s podmínkami 
ukládanými Nástrojem pro oživení a 
odolnost, které mohou být přehnané;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Nicola Beer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků;

10. pověřuje Komisi, aby analyzovala 
důvody, proč členské státy nežádaly o 
půjčky v plném rozsahu přidělených 
prostředků; zdůrazňuje, že vyčerpání 
prostředků na půjčky není samo o sobě 
cílem; zdůrazňuje, že některé členské státy 
si díky své fiskální obezřetnosti mohou 
půjčovat za nižší úrok než Evropská 
komise, a proto půjčky z Nástroje pro 
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oživení a odolnost nepotřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že podle článku 21 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
umožňují objektivní okolnosti členskému 
státu podat Komisi odůvodněnou žádost o 
to, aby předložila návrh na změnu nebo 
nahrazení schváleného plánu; připomíná, 
že pokud se Komise domnívá, že důvody 
předložené členským státem odůvodňují 
změnu národního plánu pro oživení a 
odolnost, posoudí pozměněný národní 
plán pro oživení a odolnost v souladu s 
článkem 19 a předloží návrh prováděcího 
rozhodnutí Rady podle článku 20 
nařízení; připomíná, že taková žádost o 
změnu zahrnuje postup posuzování a
schvalování, který je totožný s prvním 
postupem posuzování a schvalování 
plánů; konstatuje, že dosud žádný členský 
stát nepožádal o změnu nebo nahrazení 
schváleného plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že podle článku 21 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
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umožňují objektivní okolnosti členskému 
státu podat Komisi odůvodněnou žádost o 
to, aby předložila návrh na změnu nebo 
nahrazení schváleného plánu; připomíná, 
že pokud se Komise domnívá, že důvody 
předložené členským státem odůvodňují 
změnu národního plánu pro oživení a 
odolnost, posoudí pozměněný národní 
plán pro oživení a odolnost v souladu s 
článkem 19 a předloží návrh prováděcího 
rozhodnutí Rady podle článku 20 
nařízení; připomíná, že taková žádost o 
změnu zahrnuje postup posuzování a 
schvalování, který je totožný s prvním 
postupem posuzování a schvalování 
plánů; konstatuje, že dosud žádný členský 
stát nepožádal o změnu nebo nahrazení 
schváleného plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. trvá na tom, že jakákoli změna 
národního plánu pro oživení a odolnost 
musí být plně v souladu s ustanoveními 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, 
a podporuje přístup Komise, že pouhá 
změna politické situace v členských 
státech nepředstavuje objektivní důvod 
pro žádost o změnu národního plánu pro 
oživení a odolnost; připomíná členským 
státům, že žádosti o změny národních 
plánů pro oživení a odolnost musí být v 
souladu s harmonogramem nařízení a 
pravděpodobně povedou ke zpoždění v 
provádění reforem a investic, což 
následně zvýší riziko nesplnění 
dohodnutých cílů a milníků a v konečném 
důsledku i riziko neschopnosti využití 
celého přídělu Nástroje pro oživení a 
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odolnost nebo ztráty části finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. požaduje, aby výdaje financované z 
úvěrů Nástroje pro oživení a odolnost byly 
ve fiskálním rámci EU pojímány jako v 
případě Evropského fondu pro strategické 
investice v souvislosti se sdělením Komise 
o flexibilitě, aby se zajistily optimální 
účinky na oživení EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. připomíná, že podle článku 21 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
umožňují objektivní okolnosti členskému 
státu podat Komisi odůvodněnou žádost o 
to, aby předložila návrh na změnu nebo 
nahrazení schváleného plánu; připomíná, 
že mezi objektivní okolnosti nepatří 
politický vývoj v členských státech, a trvá 
na tom, aby Komise uplatňovala přísnou 
definici objektivních okolností, které 
takovou změnu odůvodňují;

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. konstatuje, že vývoj HDP 
členských států se podle současných 
prognóz bude výrazně lišit od prognózy 
Komise z podzimu 2020, což povede k 
očekávaným změnám ve výši grantů, které 
budou členským státům k dispozici pro 
druhé okno financování Nástroje pro 
oživení a odolnost ve výši 30 %; 
upozorňuje, že významné změny v 
přidělené části dotací mohou vyžadovat 
změny národních plánů pro oživení a 
odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. je toho názoru, že bez ohledu na 
jakoukoli změnu v přidělování by měla být 
probíhající válka na Ukrajině považována 
za relevantní objektivní okolnost a měla 
by odůvodňovat žádost o změnu; vybízí 
Komisi, aby navrhla úpravy národních 
plánů pro oživení a odolnost, které dále 
zvýší energetickou nezávislost a pomohou 
čelit dopadům nedávných sankcí; v této 
souvislosti považuje za nezbytné, aby 
veškeré nové přidělování stávajících 
finančních prostředků směřovalo 
především ke snižování energetické 
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závislosti na fosilních palivech 
prostřednictvím investic a reforem 
zaměřených na snižování spotřeby 
energie, zvyšování energetické účinnosti, 
diverzifikaci dodávek a postupné 
vyřazování fosilních paliv; vyzývá Komisi, 
aby vyzvala členské státy k úpravě jejich 
schválených plánů v tomto smyslu a aby 
nabídla pokyny pro rychlé a účinné 
provádění těchto investic a reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
je pravděpodobné, že během prováděcí 
fáze Nástroje pro oživení a odolnost bude 
dosaženo právně stanovených cílů výdajů 
ve výši 37 % zelených výdajů a 20 % 
digitálních výdajů, jak bylo plánováno, a 
aby doporučila změny plánů pro oživení a 
odolnost členských států, u nichž 
předpokládá, že by tyto cíle nemusely být 
splněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo 
y Marfil, Esteban González Pons, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
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lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost;

lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace, aby jako 
strážce smluv dohlížela na správné 
provádění norem Evropské unie, jakož i 
Parlamentu jako rozpočtovému 
kontrolnímu orgánu, s cílem zajistit 
účinné podávání zpráv o dopadu Nástroje 
pro oživení a odolnost; vyjadřuje 
znepokojení nad obtížemi, které se 
vyskytly v přístupu k informacím, které 
dostává Komise a které jí předávají 
členské státy; Parlament musí mít přístup 
ke všem dokumentům a sdělením Komise 
zasílaných každému členskému státu, a to 
jak k jeho plánům a jejich provádění, tak 
k vypracovaným nebo obdrženým 
hodnocením;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost;
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost;

11. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
Komisi poskytovaly podrobné informace s 
cílem zajistit účinné podávání zpráv o 
dopadu Nástroje pro oživení a odolnost;
znovu zdůrazňuje význam Srovnávacího 
přehledu oživení a odolnosti, který 
občanům poskytuje základní informace o 
celkovém pokroku při provádění plánů 
pro oživení a odolnost; vyzývá k 
podrobnějšímu podávání zpráv, které by 
se zaměřovaly spíše na ukazatele výsledků 
a dopadů než na výstupy, aby bylo možné 
získat lepší představu o úloze 
a doplňkovosti Nástroje pro oživení a 
odolnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 149
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost;

11. zdůrazňuje, že výdaje Nástroje pro 
oživení a odolnost by měly dodržovat 
zásadu adicionality; očekává podrobnější a 
více dezagregovaná data, která umožní 
získání lepší představy o dopadech 
Nástroje pro oživení a odolnost na 
doplňkovost; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby Komisi poskytovaly podrobné 
informace s cílem zajistit účinné podávání 
zpráv o dopadu Nástroje pro oživení a 
odolnost; naléhavě vyzývá Komisi, aby co 
nejvíce dbala na to, aby výdaje Nástroje 
pro oživení a odolnost skutečně vedly k 
dodatečným výdajům;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost;

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost; vyzývá 
Eurostat, aby poskytl nezbytné pokyny a 
rámec pro zajištění řádného sledování 
národních plánů pro oživení a odolnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 151
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost;

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost;

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
vyjadřuje politování nad nedostatkem 
veřejných informací o tom, jak národní 
plány pro oživení a odolnost splňují 
požadavek adicionality; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby Komisi poskytovaly 
podrobné informace s cílem zajistit účinné 
podávání zpráv o dopadu Nástroje pro 
oživení a odolnost; zdůrazňuje  význam 
transparentního a veřejného srovnávacího 
přehledu, a tedy i potřebu referenčního 
srovnávání reforem a investic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 153
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost;

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost; znovu 
zdůrazňuje význam Srovnávacího 
přehledu oživení a odolnosti, který 
poskytuje jasný rámec pro dopad 
doplňkovosti a zajišťuje kvalitativní 
analýzu navrhovaných reforem a investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné informace s cílem 
zajistit účinné podávání zpráv o dopadu 
Nástroje pro oživení a odolnost;

11. očekává podrobnější a více 
dezagregovaná data, která umožní získání 
lepší představy o dopadech Nástroje pro 
oživení a odolnost na doplňkovost; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby Komisi 
poskytovaly podrobné, transparentní a 
včasné informace s cílem zajistit účinné 
podávání zpráv o dopadu Nástroje pro 
oživení a odolnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-Xavier 
Bellamy

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. je přesvědčen, že by se Nástroj pro 
oživení a odolnost měl zaměřit na 
investice, které nemohly být dostatečně 
financovány prostřednictvím jiných 
finančních nástrojů Unie nebo by pro ně 
bylo obtížné získat odpovídající 
financování, pokud má prokázat svou 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že mezi Komisí a 
členskými státy bylo dosud podepsáno 
pouze devět provozních ujednání;

12. konstatuje, že mezi Komisí a 
členskými státy bylo dosud podepsáno 
pouze devět provozních ujednání; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby co nejdříve 
podepsaly provozní ujednání, a naléhavě 
vyzývá Komisi a všechny členské státy, aby 
včas zveřejnily svá provozní ujednání, 
dohody o financování a půjčkách, a 
zajistily tak lepší transparentnost a posílily 
vyvozování odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že mezi Komisí a 
členskými státy bylo dosud podepsáno 
pouze devět provozních ujednání;

12. konstatuje, že mezi Komisí a 
členskými státy bylo dosud podepsáno 
pouze devět provozních ujednání; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby co nejdříve 
podepsaly provozní ujednání, a naléhavě 
vyzývá Komisi a všechny členské státy, aby 
dobrovolně a včas zveřejnily svá provozní 
ujednání a finanční ujednání, a zajistily 
tak lepší transparentnost a posílily 
vyvozování odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. konstatuje, že dvacet členských 
států obdrželo předběžné financování až do 
výše 13 % celkového přídělu, že jeden 
členský stát o předběžné financování 
nepožádal a že pět členských států dosud 
požádalo o první platby z Nástroje pro 
oživení a odolnost;

13. konstatuje, že dvacet členských 
států obdrželo předběžné financování až do 
výše 13 % jejich finančního příspěvku, že 
jeden členský stát o předběžné financování 
nepožádal a že pět členských států dosud 
požádalo o první platby z Nástroje pro 
oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. znovu připomíná, že zpoždění v 
provádění nástroje a národních plánů pro 
oživení a odolnost by nemělo zpomalit 
proces oživení po pandemii a snížit úroveň 
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odolnosti Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že nařízení o Nástroji 
pro oživení a odolnost stanoví možnost 
zahrnout do Národních plánů pro oživení a 
odolnost opatření zahájená od 1. února 
2020 a že některé členské státy této 
možnosti využily;

14. připomíná, že nařízení o Nástroji 
pro oživení a odolnost stanoví možnost 
zahrnout do Národních plánů pro oživení a 
odolnost opatření zahájená od 1. února 
2020 a že některé členské státy této 
možnosti využily poměrně rozsáhle; je 
přesvědčen, že celý koncept 
„retroaktivních reforem“ a jeho rozsáhlé 
používání není v souladu s duchem cílů 
Nástroje pro oživení a odolnost; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby se zdržela schvalování 
dalších „retroaktivních reforem“, zejména 
reforem, které byly naplánovány ještě 
před zřízením Nástroje pro oživení a 
odolnost a vznikem pandemie;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že nařízení o Nástroji 
pro oživení a odolnost stanoví možnost 
zahrnout do Národních plánů pro oživení a 
odolnost opatření zahájená od 1. února 
2020 a že některé členské státy této 
možnosti využily;

14. připomíná, že nařízení o Nástroji 
pro oživení a odolnost stanoví možnost 
zahrnout do Národních plánů pro oživení a 
odolnost opatření zahájená od 1. února 
2020 a že některé členské státy této 
možnosti využily; naléhavě vyzývá Komisi, 
aby poskytla více dezagregovaná data, 
která umožní získání lepší představy 
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o dopadech Nástroje pro oživení a 
odolnost na doplňkovost; vyjadřuje 
politování nad tím, že některé členské 
státy z velké části opětovně použily 
stávající balíčky stimulačních opatření, 
čímž promarnily důležitou příležitost 
využít Nástroj pro oživení a odolnost k 
zajištění postupného růstu a fakticky 
převedly státní dluh na evropský dluh, 
aniž by to mělo požadovaný účinek;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že nařízení o Nástroji 
pro oživení a odolnost stanoví možnost 
zahrnout do Národních plánů pro oživení a 
odolnost opatření zahájená od 1. února 
2020 a že některé členské státy této 
možnosti využily;

14. připomíná, že nařízení o Nástroji 
pro oživení a odolnost stanoví možnost 
zahrnout do Národních plánů pro oživení a 
odolnost opatření zahájená od 1. února 
2020 a že některé členské státy této 
možnosti využily; vítá, že některé členské 
státy zaujaly proaktivní postoj k řešení 
nepříznivých dopadů krize tím, že začaly 
provádět opatření ještě před přijetím svých 
národních plánů pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje politování nad tím, že 
členské státy nadměrně využívají 
ustanovení o retroaktivitě, čímž 
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podkopávají pojem doplňkovosti; 
poukazuje na to, že řada projektů a 
reforem, které členské státy předložily v 
rámci svých plánů pro oživení a odolnost, 
byla naplánována ještě před tím, než byl 
Nástroj pro oživení a odolnost vytvořen 
nebo proveden, a neměly by tedy být z 
Nástroje pro oživení a odolnost 
financovány; vyjadřuje politování nad 
tím, že Komise nezabránila členským 
státům v nadměrném využívání 
ustanovení o retroaktivitě; domnívá se, že 
ustanovení o retroaktivitě a jeho 
nadměrné uplatňování v konečném 
důsledku podkopávají důvěru v samotný 
Nástroj pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vítá včasný dialog mezi Komisí a 
členskými státy při přípravě žádostí o 
platby a připravenost Komise při 
posuzování žádostí o platby; vyzývá ji, aby 
i nadále důkladně a včas posuzovala, zda 
jsou milníky a cíle plněny, a v případě 
potřeby konzultovala příslušné odborníky; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila 
rychlé zavádění plateb a pečlivě sledovala 
provádění reforem a investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vítá včasný dialog mezi Komisí a 
členskými státy při přípravě žádostí o
platby a připravenost Komise při 
posuzování žádostí o platby; vyzývá ji, aby 
i nadále transparentně posuzovala, zda 
jsou milníky a cíle plněny včas; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby zajistila rychlé 
zavádění plateb a pečlivě sledovala 
provádění reforem a investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje politování nad tím, že 
mezi žádostmi o první platbu některé 
členské státy v některých případech hojně 
využívají ustanovení o retroaktivitě, 
zejména pokud jde o složku reforem; je 
toho názoru, že některé reformy zahrnuté 
v prvních žádostech o platbu byly 
naplánovány již před vznikem pandemie a 
zřízením Nástroje pro oživení a odolnost, 
a proto by neměly být z tohoto nástroje 
financovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že je třeba urychleně 
přistoupit k zavedení nových vlastních 
zdrojů na pokrytí splátek do nástroje 
NextGenerationEU v souladu s plánem 
stanoveným v interinstitucionální dohodě, 
kterou v prosinci 2020 uzavřely Evropský 
parlament, Rada a Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je znepokojen možností, že by 
Nástroj pro oživení a odolnost byl 
financován prostřednictvím škrtů v 
budoucích rozpočtech EU; upozorňuje, že 
takový scénář by narušil povahu 
současných grantů poskytovaných 
členským státům, neboť by je nakonec 
musely zaplatit;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Nicola Beer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že dluhopisy vydané na 
financování Nástroje pro oživení a 
odolnost mají být splaceny způsobem, 
který zajistí stálé a předvídatelné 
snižování závazků, a to nejpozději do roku 
2058;
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Or. en

Pozměňovací návrh 170
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá Komisi, aby předložila 
alternativy financování založené na 
nových vlastních zdrojích, zejména pokud 
jde o zdanění finančních transakcí a 
nadnárodních digitálních společností; 
vyzývá Komisi, aby posoudila jako jednu z 
alternativ úlohu, kterou by mohla při 
financování fondu sehrát ECB;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-Xavier 
Bellamy

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. připomíná, že nástroj podléhá 
řádné správě ekonomických záležitostí, a 
vyzývá Komisi, aby důsledně uplatňovala 
platná pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 jeden 
členský stát svůj národní plán pro oživení a 
odolnost ještě nepředložil; dále konstatuje, 
že čtyři národní plány pro oživení a 
odolnost čekají na posouzení ze strany 
Komise;

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 jeden 
členský stát svůj národní plán pro oživení a 
odolnost ještě nepředložil; dále konstatuje, 
že čtyři národní plány pro oživení a 
odolnost čekají na posouzení ze strany 
Komise; vyzývá Komisi, aby co nejdříve 
provedla konečné posouzení výše 
uvedených plánů; připomíná Komisi, že 
podle článku 19 nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost musí být posouzení 
provedeno v úzké spolupráci s členským 
státem do dvou měsíců od oficiálního 
předložení národních plánů pro oživení a 
odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 jeden 
členský stát svůj národní plán pro oživení a 
odolnost ještě nepředložil; dále konstatuje, 
že čtyři národní plány pro oživení a 
odolnost čekají na posouzení ze strany 
Komise;

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 jeden 
členský stát svůj národní plán pro oživení a 
odolnost ještě nepředložil; dále konstatuje, 
že čtyři národní plány pro oživení a 
odolnost čekají na posouzení ze strany 
Komise; naléhavě vyzývá země, jejichž 
národní plány pro oživení a odolnost 
čekají na posouzení, aby se zapojily do 
konstruktivních diskusí s Komisí, aby byly 
plány připraveny ke schválení bez dalších 
odkladů; vyzývá Komisi, aby při 
posuzování zbývajících plánů důsledně 
uplatňovala nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 jeden 
členský stát svůj národní plán pro oživení a 
odolnost ještě nepředložil; dále konstatuje, 
že čtyři národní plány pro oživení a 
odolnost čekají na posouzení ze strany 
Komise;

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 u 
čtyř plánů v současné době probíhá 
posouzení Komisí a jeden členský stát svůj 
národní plán pro oživení a odolnost ještě 
nepředložil; dále konstatuje, že čtyři 
národní plány pro oživení a odolnost čekají 
na posouzení ze strany Komise; naléhavě 
vyzývá země, jejichž národní plány pro 
oživení a odolnost čekají na posouzení, 
aby se před předložením návrhu 
prováděcího rozhodnutí Rady zapojily do 
konstruktivních diskusí s Komisí a 
zajistily tak plný soulad s 11 posuzovacími 
kritérii stanovenými v nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Andor Deli, Bogdan Rzońca, András Gyürk, Zbigniew 
Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 jeden 
členský stát svůj národní plán pro oživení a 
odolnost ještě nepředložil; dále konstatuje, 
že čtyři národní plány pro oživení a 
odolnost čekají na posouzení ze strany 
Komise;

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 jeden 
členský stát svůj národní plán pro oživení a 
odolnost ještě nepředložil; dále konstatuje, 
že čtyři národní plány pro oživení a 
odolnost čekají na posouzení ze strany 
Komise; vyjadřuje politování nad tím, že 
přijetí dvou národních plánů pro oživení a 
odolnost, konkrétně polského a 
maďarského, je blokováno z politických 
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důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-Xavier 
Bellamy

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 jeden 
členský stát svůj národní plán pro oživení a 
odolnost ještě nepředložil; dále konstatuje, 
že čtyři národní plány pro oživení a 
odolnost čekají na posouzení ze strany 
Komise;

15. vítá skutečnost, že bylo schváleno 
22 národních plánů pro oživení a odolnost, 
a konstatuje, že k začátku února 2022 jeden 
členský stát svůj národní plán pro oživení a 
odolnost ještě nepředložil; dále konstatuje, 
že čtyři národní plány pro oživení a 
odolnost čekají na posouzení ze strany 
Komise; je znepokojen tím, že posouzení 
některých plánů již trvá delší dobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na to, že zpoždění 
Komise při posuzování národních plánů 
pro oživení a odolnost značně oslabuje 
hlavní cíle Nástroje pro oživení a 
odolnost, které mají pomáhat ochránit 
ekonomiky a občany EU před 
nejpalčivějšími dopady pandemie COVID-
19 a stát se přínosem k oživení a odolnosti 
každého členského státu; konstatuje, že 
tato zpoždění dále přispívají k podezření z 
existence politicky motivovaných důvodů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 178
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Gunnar Beck, 
Joachim Kuhs

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí skutečnost, že z 
hodnocení Komise vyplynulo, že všechny 
schválené národní plány pro oživení a 
odolnost řeší všech šest pilířů Nástroje pro 
oživení a odolnost a že uspokojivě splňují 
všechna posuzovací kritéria stanovená v 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a 
představují vyvážený soubor reforem a 
investic; domnívá se, že členské státy 
mohly své národní plány pro oživení a 
odolnost lépe sladit se šesti pilíři Nástroje 
pro oživení a odolnost a s požadavky
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost;

16. bere na vědomí skutečnost, že z 
hodnocení Komise vyplynulo, že všechny 
schválené národní plány pro oživení a 
odolnost řeší všech šest pilířů Nástroje pro 
oživení a odolnost a že uspokojivě splňují 
všechna posuzovací kritéria stanovená v 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a 
představují vyvážený soubor reforem a 
investic; domnívá se, že posuzovací 
kritéria nařízení o Nástroji pro oživení 
a odolnost by však měla být revidována 
tak, aby umožňovala větší investice do 
plynárenské a jaderné infrastruktury s 
cílem dosáhnout rychlé a stabilní 
energetické nezávislosti evropských zemí 
na Ruské federaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Andor Deli, Bogdan Rzońca, András Gyürk, Zbigniew 
Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí skutečnost, že z 
hodnocení Komise vyplynulo, že všechny 
schválené národní plány pro oživení a 
odolnost řeší všech šest pilířů Nástroje pro 
oživení a odolnost a že uspokojivě splňují 
všechna posuzovací kritéria stanovená v 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a 
představují vyvážený soubor reforem a 
investic; domnívá se, že členské státy 
mohly své národní plány pro oživení a 
odolnost lépe sladit se šesti pilíři Nástroje 

16. bere na vědomí skutečnost, že z 
hodnocení Komise vyplynulo, že všechny 
schválené národní plány pro oživení a 
odolnost řeší všech šest pilířů Nástroje pro 
oživení a odolnost a že uspokojivě splňují 
všechna posuzovací kritéria stanovená v 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a 
představují vyvážený soubor reforem a 
investic; připomíná, že tato kritéria splňují 
i polské a maďarské plány pro oživení a 
odolnost, jejichž schválení však dosud 



PE729.897v01-00 98/212 AM\1251796CS.docx

CS

pro oživení a odolnost a s požadavky 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost;

neproběhlo v důsledku politického 
vydírání ze strany evropské levice; 
vyjadřuje politování nad tím, že toto 
politické vydírání poškozuje rovné 
podmínky mezi ekonomikami členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo 
y Marfil, Esteban González Pons, José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. bere na vědomí skutečnost, že z 
hodnocení Komise vyplynulo, že všechny 
schválené národní plány pro oživení a 
odolnost řeší všech šest pilířů Nástroje pro 
oživení a odolnost a že uspokojivě splňují 
všechna posuzovací kritéria stanovená v 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a 
představují vyvážený soubor reforem a 
investic; domnívá se, že členské státy 
mohly své národní plány pro oživení a 
odolnost lépe sladit se šesti pilíři Nástroje 
pro oživení a odolnost a s požadavky 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost;

16. bere na vědomí skutečnost, že z 
hodnocení Komise vyplynulo, že všechny 
schválené národní plány pro oživení a 
odolnost řeší všech šest pilířů Nástroje pro 
oživení a odolnost a že uspokojivě splňují 
všechna posuzovací kritéria stanovená v 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a 
představují vyvážený soubor reforem a 
investic; domnívá se, že členské státy 
mohly své národní plány pro oživení a 
odolnost lépe sladit se šesti pilíři Nástroje 
pro oživení a odolnost a s požadavky 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost; 
zdůrazňuje, že rychlé schválení národního 
plánu pro oživení a odolnost bez přímé 
účasti regionálních a místních orgánů 
brání jeho provádění; očekává, že 
Evropská komise bude spolupracovat s 
členskými státy na odstranění těchto 
nedostatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Evropskou komisi, aby byla 
otevřená, transparentní a byla k dispozici 
pro rychlou opravu chyb v národních 
plánech pro oživení a odolnost nebo v 
revizích národních plánů pro oživení a 
odolnost, zejména pokud reformy 
zahrnovaly riziko, že budou mít negativní 
sociální a rozvojové dopady; vyzývá k 
tomu, aby částky přidělené na národní 
plány na podporu oživení a odolnosti byly 
z cílů schodku odstraněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným zapojením místních a 
regionálních orgánů, organizací občanské 
společnosti, sociálních partnerů a všech 
dalších příslušných zúčastněných stran do 
přípravy národních plánů pro oživení a 
odolnost; vyzývá členské státy, aby 
zajistily své řádné zapojení do provádění 
národních plánů pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)



PE729.897v01-00 100/212 AM\1251796CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že Evropský parlament 
by měl plnit významnou úlohu při 
posuzování dodržování zásady „významně 
nepoškozovat“; upozorňuje, že zapojení 
Parlamentu má zásadní význam, aby se 
zabránilo „lakování nazeleno“;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že místní a regionální orgány, 
sociální partneři a další příslušné 
zúčastněné strany nebyly dostatečně 
zapojeny do přípravy národních plánů pro 
oživení a odolnost; zdůrazňuje, že tomu 
tak může být i ve fázi provádění; vyzývá 
členské státy, aby podporovaly smysluplné 
zapojení těchto skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zkrátila dobu hodnocení a schvalování 
všech změn požadovaných členskými státy 
na maximálně 30 dní a umožnila, aby byly 
národní plány v průběhu procesu 
hodnocení v ostatních kapitolách, které 
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nebyly změněny, prováděny bez přerušení;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná Komisi, že 
mechanismus podmíněnosti právního 
státu je jednou ze základních složek 
Nástroje pro oživení a odolnost; vyzývá ji, 
aby neschválila národní plány pro oživení 
a odolnost Polska a Maďarska, dokud 
budou v těchto zemích přetrvávat obavy 
týkající se dodržování zásad právního 
státu a předcházení podvodům, střetům 
zájmů a korupci a jejich odhalování a 
boje proti nim, a aby zajistila, že všechna 
opatření stanovená v jejich plánech budou 
v souladu s hodnotami EU zakotvenými v 
článku 2 Smlouvy o Evropské unii;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Andor Deli, Bogdan Rzońca, András Gyürk, Zbigniew 
Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná Komisi, že mechanismus 
podmíněnosti právního státu je jednou ze 
základních složek Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyzývá ji, aby neschválila 
národní plány pro oživení a odolnost 
Polska a Maďarska, dokud budou v 
těchto zemích přetrvávat obavy týkající se 
dodržování zásad právního státu a 
předcházení podvodům, střetům zájmů a 
korupci a jejich odhalování a boje proti 

17. připomíná Komisi, že mechanismus 
podmíněnosti právního státu je jednou ze 
základních složek Nástroje pro oživení a 
odolnost; zdůrazňuje, že s ohledem na 
dění na Ukrajině a pandemii COVID-19 
by mechanismus podmíněnosti 
dodržováním zásad právního státu neměl 
být uplatňován; dále zdůrazňuje, že 
všechny zbývající vnitrostátní plány v 
rámci Nástroje pro oživení a odolnost by 
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nim, a aby zajistila, že všechna opatření 
stanovená v jejich plánech budou v 
souladu s hodnotami EU zakotvenými v 
článku 2 Smlouvy o Evropské unii;

měly být bezodkladně schváleny;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná Komisi, že 
mechanismus podmíněnosti právního státu 
je jednou ze základních složek Nástroje 
pro oživení a odolnost; vyzývá ji, aby 
neschválila národní plány pro oživení a 
odolnost Polska a Maďarska, dokud budou 
v těchto zemích přetrvávat obavy týkající 
se dodržování zásad právního státu a 
předcházení podvodům, střetům zájmů a 
korupci a jejich odhalování a boje proti 
nim, a aby zajistila, že všechna opatření 
stanovená v jejich plánech budou v souladu 
s hodnotami EU zakotvenými v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii;

17. připomíná Komisi, že dodržování 
zásad právního státu a hodnot článku 2 
SFEU je jedním ze základních 
předpokladů a složek Nástroje pro oživení 
a odolnost; vyzývá Komisi, aby se zdržela 
kladného hodnocení návrhů národních 
plánů pro oživení a odolnost, a vyzývá 
Radu, aby neschválila národní plány pro 
oživení a odolnost Polska a Maďarska, 
dokud budou v těchto zemích přetrvávat 
obavy týkající se dodržování zásad 
právního státu a předcházení podvodům, 
střetům zájmů a korupci a jejich 
odhalování a boje proti nim, a aby zajistila, 
že všechna opatření stanovená v jejich 
plánech budou v souladu s hodnotami EU 
zakotvenými v článku 2 Smlouvy o 
Evropské unii, a zejména očekává, že 
budou splněny tři podmínky pro vyplacení 
prostředků z Nástroje pro oživení a 
odolnost Polsku, o nichž hovořila 
předsedkyně Komise dne 19. října 2021; 
připomíná členským státům, že 
nedodržování všech ustanovení nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a následné 
prodlevy při schvalování národních plánů 
pro oživení a odolnost vážně ovlivňují 
schopnost místních a regionálních orgánů 
odpovídajícím způsobem řešit dopad 
pandemie na své komunity, podniky a 
občany a mohou vést k dlouhodobému 
zhoršení místní a regionální hospodářské 
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situace; zdůrazňuje, že porušování zásad 
právního státu, včetně nezávislosti 
soudnictví, práva na svobodné a 
spravedlivé volby a svobody sdělovacích 
prostředků, staví země na cestu 
autokratického vedení, podkopává 
hodnoty naší Unie a představuje vážnou a 
strategickou bezpečnostní hrozbu, 
zejména – mimo jiné – v souvislosti s 
ruskou agresí;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná Komisi, že mechanismus 
podmíněnosti právního státu je jednou ze 
základních složek Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyzývá ji, aby neschválila 
národní plány pro oživení a odolnost 
Polska a Maďarska, dokud budou v těchto 
zemích přetrvávat obavy týkající se 
dodržování zásad právního státu a 
předcházení podvodům, střetům zájmů a 
korupci a jejich odhalování a boje proti 
nim, a aby zajistila, že všechna opatření 
stanovená v jejich plánech budou v souladu 
s hodnotami EU zakotvenými v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii;

17. připomíná Komisi, že mechanismus 
podmíněnosti právního státu je jednou ze 
základních složek Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyzývá ji, aby neschválila 
národní plány pro oživení a odolnost 
Polska a Maďarska, dokud budou v těchto 
zemích přetrvávat obavy týkající se 
dodržování zásad právního státu a 
předcházení podvodům, střetům zájmů a 
korupci a jejich odhalování a boje proti 
nim, a aby zajistila, že všechna opatření 
stanovená v jejich plánech budou v souladu 
s hodnotami EU zakotvenými v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii; připomíná 
členským státům, že nedodržování všech 
ustanovení nařízení o Nástroji pro oživení 
a odolnost a následné prodlevy při 
schvalování národních plánů pro oživení 
a odolnost vážně ovlivňují schopnost 
místních a regionálních orgánů 
odpovídajícím způsobem řešit dopad 
pandemie na své komunity, podniky a 
občany a mohou vést k dlouhodobému 
zhoršení místní a regionální hospodářské 
situace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 190
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná Komisi, že mechanismus 
podmíněnosti právního státu je jednou ze 
základních složek Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyzývá ji, aby neschválila
národní plány pro oživení a odolnost 
Polska a Maďarska, dokud budou v těchto 
zemích přetrvávat obavy týkající se 
dodržování zásad právního státu a 
předcházení podvodům, střetům zájmů a 
korupci a jejich odhalování a boje proti 
nim, a aby zajistila, že všechna opatření 
stanovená v jejich plánech budou v 
souladu s hodnotami EU zakotvenými v 
článku 2 Smlouvy o Evropské unii;

17. připomíná Komisi, že mechanismus 
podmíněnosti právního státu je jednou ze 
základních složek Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyzývá ji, aby národní plány pro 
oživení a odolnost Polska a Maďarska
zhodnotila objektivně a bez vnějšího 
politického nátlaku; považuje za 
paradoxní, že po invazi na Ukrajinu byly 
zablokovány evropské finanční prostředky 
dvěma zemím, které stojí v čele řízení 
migrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná Komisi, že mechanismus 
podmíněnosti právního státu je jednou ze 
základních složek Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyzývá ji, aby neschválila 
národní plány pro oživení a odolnost 
Polska a Maďarska, dokud budou v těchto 
zemích přetrvávat obavy týkající se 
dodržování zásad právního státu a 
předcházení podvodům, střetům zájmů a 
korupci a jejich odhalování a boje proti 
nim, a aby zajistila, že všechna opatření 

17. připomíná Komisi, že mechanismus 
právního státu a nařízení o podmíněnosti
jsou základními složkami Nástroje pro 
oživení a odolnost; vyzývá ji, aby 
neschválila národní plány pro oživení a 
odolnost Polska a Maďarska, dokud budou 
v těchto zemích přetrvávat obavy týkající 
se dodržování zásad právního státu a 
předcházení podvodům, střetům zájmů a 
korupci a jejich odhalování a boje proti 
nim, a aby zajistila, že všechna opatření 
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stanovená v jejich plánech budou v souladu 
s hodnotami EU zakotvenými v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii;

stanovená v jejich plánech budou v souladu 
s hodnotami EU zakotvenými v článku 2 
Smlouvy o Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby při posuzování 
zbývajících plánů důsledně uplatňovala 
pravidla Nástroje pro oživení a odolnost; 
připomíná Komisi, že Nástroj pro oživení 
a odolnost podléhá režimu podmíněnosti 
právního státu, a vyzývá ji, aby 
neschválila národní plány pro oživení a 
odolnost, pokud se vyskytnou obavy 
týkající se dodržování zásad právního 
státu a řádného finančního řízení 
finančních prostředků EU, prevence, 
odhalování a boje proti podvodům, střetu 
zájmů a korupci; dále připomíná, že 
dodržování zásad právního státu a řádné 
finanční řízení finančních prostředků EU 
je třeba průběžně vyhodnocovat po celou 
dobu trvání Nástroje pro oživení a 
odolnost a že Komise přestane vyplácet 
finanční prostředky a případně je bude 
vymáhat zpět, pokud tyto podmínky 
přestanou být plněny; připomíná 
členským státům, že nedodržování všech 
ustanovení nařízení a následné prodlevy 
při schvalování národních plánů pro 
oživení a odolnost vážně ovlivňují 
schopnost místních a regionálních orgánů 
odpovídajícím způsobem řešit dopad 
pandemie na své komunity, podniky a 
občany a mohou vést k dlouhodobému 
zhoršení místní a regionální hospodářské 
situace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 193
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby velmi 
pečlivě sledovala rizika ohrožující finanční 
zájmy EU při plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost a případná porušení či potenciální 
porušení zásad právního státu;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby velmi 
pečlivě sledovala rizika ohrožující finanční 
zájmy EU při plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost a případná porušení či potenciální 
porušení zásad právního státu; připomíná 
Komisi, aby neprodleně provedla nařízení 
o podmíněnosti, a chránila tak řádné 
finanční řízení a finanční zájmy Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby velmi 
pečlivě sledovala rizika ohrožující finanční 
zájmy EU při plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost a případná porušení či potenciální 
porušení zásad právního státu;

18. připomíná, že mechanismus 
podmíněnosti právního státu se v plném 
rozsahu vztahuje na Nástroj pro oživení a 
odolnost; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
velmi pečlivě sledovala rizika ohrožující 
finanční zájmy EU při plnění Nástroje pro 
oživení a odolnost a případná porušení či 
potenciální porušení zásad právního státu a 
aby přijala okamžitá opatření, pokud by 
byly finanční zájmy EU nepříznivě 
ovlivněny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 195
Enikő Győri, Tamás Deutsch, Andor Deli, Bogdan Rzońca, András Gyürk, Zbigniew 
Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby velmi 
pečlivě sledovala rizika ohrožující finanční 
zájmy EU při plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost a případná porušení či potenciální 
porušení zásad právního státu;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby velmi 
pečlivě sledovala rizika ohrožující finanční 
zájmy EU při plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost a případná porušení zásad 
právního státu; konstatuje, že Soudní dvůr 
výslovně uvedl, že cílem nařízení o 
podmíněnosti není chránit právní stát, ale 
chránit rozpočet EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby velmi 
pečlivě sledovala rizika ohrožující finanční 
zájmy EU při plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost a případná porušení či potenciální 
porušení zásad právního státu;

18. naléhavě vyzývá Komisi, aby velmi 
pečlivě sledovala rizika ohrožující finanční 
zájmy EU při plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost a případná porušení zásad 
právního státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. konstatuje, že kromě požadavků 
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stanovených v nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost mohou národní plány 
pro oživení a odolnost obsahovat 
doplňkové závazky přijaté členskými státy 
za účelem řešení domácích problémů, 
jako jsou výdajové prahy na územně 
vymezitelné investice; považuje tyto 
závazky za závazné, pokud jsou nedílnou 
součástí schválených plánů; vyzývá proto 
Komisi, aby vyhodnotila provádění plánů 
a výkonnost jednotlivých členských států v 
porovnání s těmito závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. dále připomíná, že dodržování 
zásad právního státu a řádné finanční 
řízení finančních prostředků EU je třeba 
průběžně vyhodnocovat po celou dobu 
trvání Nástroje pro oživení a odolnost a že 
Komise přestane vyplácet finanční 
prostředky a případně je bude vymáhat 
zpět, pokud tyto podmínky přestanou být 
plněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Margarida Marques, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. uznává příznivý dopad nezbytných 
daňových reforem v členských státech, 
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které jsou zahrnuty v některých národních 
plánech, a zároveň vyjadřuje politování 
nad tím, že žádný z členských států, jejichž 
doporučení pro jednotlivé země se týkala 
agresivního daňového plánování, 
vyhýbání se daňovým povinnostem, 
daňových úniků a praní peněz, se těmito 
problémy ve svých národních plánech pro 
oživení a odolnost nezabýval;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Příspěvek Nástroje pro oživení a odolnost 
k ekologické transformaci

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 
nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 50 %, tj. 
220 miliard EUR;

19. konstatuje, že v posouzení Komise 
se uvádí, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 
nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 220 
miliard EUR; poukazuje však na to, že 
externí přezkumy výdajů uvádějí nižší 
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hodnoty, pokud jde o zelené výdaje; 
vyjadřuje politování nad tím, že Komise 
vymezila milníky a cíle, stejně jako jejich 
provozní provádění, v různých členských 
státech nejednotně, přestože se týkají 
stejné oblasti intervence; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že milníky a cíle spojené s 
opatřeními v oblasti klimatu nebyly vždy 
vymezeny tak, aby bylo zajištěno, že 
prováděná opatření budou představovat
takovou podporu pro ochranu klimatu, 
jak bylo ohlášeno; upozorňuje na riziko 
„lakování nazeleno“ při provádění 
některých národních plánů, kdy opatření, 
která jsou označena jako 100% příspěvek 
k cíli zelených výdajů, jednoznačně 
neodpovídají požadavkům stanoveným v 
nařízení, včetně závazku dosáhnout 30 % 
úspor primární energie u opatření v 
oblasti renovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 
nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 50 %, tj. 
220 miliard EUR;

19. konstatuje, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 
nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 50 %, tj. 
220 miliard EUR; je znepokojen tím, že 
podle nezávislé analýzy1a plánovaných 
opatření v oblasti oživení ve 14 členských 
státech nejméně osm národních plánů pro 
oživení nesplnilo požadavek hranice 37 % 
pro zelené výdaje;

__________________
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1a https://www.e3g.org/news/a-recovery-
with-green-elements-but-not-a-green-
recovery/

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 
nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 50 %, tj. 
220 miliard EUR;

19. konstatuje, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 
nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 50 %, tj. 
220 miliard EUR; zdůrazňuje, že národní 
plány pro oživení a odolnost by měly 
přispívat k ekologické transformaci, 
včetně biologické rozmanitosti; kladně 
hodnotí, že některé národní plány pro 
oživení a odolnost významně přispívají k 
biologické rozmanitosti, vyjadřuje však 
politování nad tím, že ne všechny národní 
plány pro oživení a odolnost přispívají k 
biologické rozmanitosti dostatečně;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 

19. konstatuje, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 
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nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 50 %, tj. 
220 miliard EUR;

nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 50 %, tj. 
220 miliard EUR; zdůrazňuje však obavy, 
zda všechna příslušná opatření skutečně 
přispívají k dosažení cílů a závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody 
a právního rámce EU pro klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. konstatuje, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 
nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 50 %, tj. 
220 miliard EUR;

19. konstatuje, že od všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost se 
očekává dosažení zeleného cíle ve výši 
nejméně 37 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové výdaje na ochranu klimatu ve 
všech schválených národních plánech pro 
oživení a odolnost dosahují téměř 50 %, tj. 
220 miliard EUR; zpochybňuje skutečnou 
přidanou hodnotu těchto investic s 
ohledem na zvýšení bezpečnosti dodávek 
energie do Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyjadřuje politování nad tím, že 
některé země ve svých národních plánech 
pro oživení a odolnost upřednostnily 
opatření, jako jsou investice do kotlů na 
fosilní plyn, před obnovitelnými zdroji 
energie; lituje, že některé země plánují 
financovat fosilní plynové kotle v rámci 
širších opatření na renovaci a vytápění 
budov, což představuje riziko rozsáhlého 
uzamčení plynové infrastruktury, a to je v 
rozporu s cíli EU v oblasti klimatu; 
opakuje svou výzvu k plnému uplatňování 
těchto pokynů, zejména s ohledem na 
naléhavou potřebu postupného ukončení 
dodávek ruského plynu;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. zdůrazňuje, že cílem definice 
nových oblastí intervence v oblasti výdajů 
na ochranu klimatu v nařízení o Nástroji 
pro oživení a odolnost je poskytnout 
členským státům a Komisi nezbytnou 
flexibilitu pro naplnění ducha a litery 
nařízení; lituje, že v některých členských 
státech byly na seznam oblastí intervence 
přidány výdaje na hybridní automobily, a 
žádá členské státy, aby přesměrovaly 
finanční prostředky určené na tento účel, 
neboť technologie hybridních automobilů 
účinně nepřispívají k ekologické 
transformaci, nemají dlouhodobý dopad a 
nejsou v souladu se zásadou „významně 
nepoškozovat“, protože plně elektrická 
vozidla nabízejí lepší technologie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 208
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19c. připomíná, že je naléhavě třeba 
zastavit a zvrátit dramatický úbytek 
biologické rozmanitosti; připomíná, že 
Nástroj pro oživení a odolnost by měl 
přispívat k začleňování opatření v oblasti 
biologické rozmanitosti a že prvním 
pilířem Nástroje pro oživení a odolnost je 
ekologická transformace, včetně 
biologické rozmanitosti; je znepokojen 
tím, že většina členských států nevyužila 
fond pro oživení jako příležitost ke 
zlepšení biologické rozmanitosti; 
vyjadřuje politování nad tím, že závazné 
cíle v oblasti biologické rozmanitosti 
nebyly součástí nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost; zdůrazňuje, že klíčové 
cíle strategie EU v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 jsou bez 
výrazných změn ve výdajích EU ohroženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19d. připomíná, že národní plány pro 
oživení a odolnost musí být v souladu s 
vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu a jejich aktualizovanými verzemi; 
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vyzývá Komisi, aby posoudila, jak 
investice určené na ekologickou 
transformaci v rámci národních plánů pro 
oživení a odolnost přispějí k dosažení 
nových cílů v oblasti klimatu a energetiky 
pro rok 2030 stanovených v příslušných 
revidovaných vnitrostátních plánech v 
oblasti energetiky a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19e. konstatuje, že Komise do značné 
míry spoléhá na to, že členské státy 
provedou důkladný audit provádění plánů 
pro oživení a odolnost; lituje, že neexistuje 
mechanismus pro pravidelný a 
systematický audit kontrolních systémů 
členských států; pochybuje o tom, zda 
Komise vyčlenila dostatečné lidské a 
finanční zdroje na ověření, zda jsou v 
rámci milníků a cílů plněny zákonné 
požadavky Nástroje pro oživení a 
odolnost, zejména požadavky na plnění 
cíle 37 % v oblasti zelených výdajů a na 
ověření souladu s požadavky zásady 
„významně nepoškozovat“ podle nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19f. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přijala veškeré nezbytné kroky k 
účinnému sledování, auditu a prosazování 
plného provádění těchto požadavků, jakož 
i k zamezení snížení úrovně ochrany 
právních předpisů EU v oblasti životního 
prostředí; vyzývá Komisi, aby v tomto 
ohledu analyzovala všechny žádosti o 
platby a zajistila plný soulad všech 
milníků a cílů, jichž bylo dosaženo, s 
nařízením před poskytnutím plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. konstatuje, že všechny schválené 
národní plány pro oživení a odolnost 
očekávají dosažení digitálního cíle ve výši 
alespoň 20 % stanoveného v nařízení 
Nástroj pro oživení a odolnost a že celkové 
digitální výdaje všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost 
dosahují téměř 29 %, tj. 130 miliard EUR;

20. konstatuje, že všechny schválené 
národní plány pro oživení a odolnost
očekávají dosažení digitálního cíle ve výši 
alespoň 20 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost, přičemž 
některé členské státy přidělily více než 
polovinu svých prostředků z Nástroje pro 
oživení a odolnost na opatření spadající 
do digitálního cíle, a že celkové digitální 
výdaje všech schválených národních plánů 
pro oživení a odolnost dosahují téměř 
29 %, tj. 130 miliard EUR; vítá silný důraz 
národních plánů pro oživení a odolnost 
na digitalizaci veřejných služeb, včetně 
zdravotnictví, a na digitální dovednosti, 
digitalizaci podnikání, konektivitu, 
digitální výzkum a vývoj a pokročilé 
technologie; konstatuje, že dvě třetiny 
členských států zahrnuly do svých plánů 
pro oživení a odolnost vlastní posuzování 
investic do digitálních kapacit a 
konektivity;
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Or. en

Pozměňovací návrh 213
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. konstatuje, že všechny schválené 
národní plány pro oživení a odolnost 
očekávají dosažení digitálního cíle ve výši 
alespoň 20 % stanoveného v nařízení 
Nástroj pro oživení a odolnost a že celkové 
digitální výdaje všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost 
dosahují téměř 29 %, tj. 130 miliard EUR;

20. konstatuje, že všechny schválené 
národní plány pro oživení a odolnost 
očekávají dosažení digitálního cíle ve výši 
alespoň 20 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
celkové digitální výdaje všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost 
dosahují téměř 29 %, tj. 130 miliard EUR; 
vítá silný důraz národních plánů pro 
oživení a odolnost na digitalizaci 
veřejných služeb, včetně zdravotnictví, a 
na digitální dovednosti, digitalizaci 
podnikání, konektivitu, digitální výzkum a 
vývoj a pokročilé technologie; konstatuje, 
že dvě třetiny členských států zahrnuly do 
svých plánů pro oživení a odolnost vlastní 
posuzování investic do digitálních kapacit 
a konektivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. konstatuje, že všechny schválené 
národní plány pro oživení a odolnost 
očekávají dosažení digitálního cíle ve výši 
alespoň 20 % stanoveného v nařízení 
Nástroj pro oživení a odolnost a že celkové 

20. konstatuje, že všechny schválené 
národní plány pro oživení a odolnost 
očekávají dosažení digitálního cíle ve výši 
alespoň 20 % stanoveného v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost a že 
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digitální výdaje všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost 
dosahují téměř 29 %, tj. 130 miliard EUR;

celkové digitální výdaje všech schválených 
národních plánů pro oživení a odolnost 
dosahují téměř 29 %, tj. 130 miliard EUR; 
konstatuje, že jednotlivé země zaujaly k 
podpoře malých a středních podniků 
různé přístupy, a upozorňuje na různé 
iniciativy, jako jsou opatření za účelem 
daňových úlev, programy poukazů a 
pobídky pro výzkum a vývoj, digitalizace a 
shromaždiště dostupných technologií a 
služeb pro malé a střední podniky nebo 
urychlení rozdělování finančních 
prostředků podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. připomíná Komisi a členským 
státům, že podle nařízení o Nástroji na 
podporu oživení a odolnosti by investice 
do digitálních technologií měly 
respektovat zásady interoperability, 
energetické účinnosti a ochrany osobních 
údajů, umožňovat účast malých a 
středních podniků a začínajících podniků 
a podporovat využívání řešení s otevřeným 
zdrojovým kódem; zdůrazňuje, že při 
přípravě výzev k předkládání nabídek v 
digitální oblasti by měla být věnována co 
největší pozornost tomu, aby veřejné
investice upřednostňovaly malé a střední 
podniky a začínající podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík
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Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyjadřuje politování nad 
nedostatkem informací o tom, jak národní 
plány pro oživení a odolnost přispívají k 
dosažení klimatické neutrality, jak je 
uvedeno v evropském právním rámci pro 
klima; vyzývá Komisi, aby do národních 
srovnávacích přehledů zahrnula údaje o 
tom, jak investice do národních plánů pro 
oživení a odolnost snižují emise 
skleníkových plynů v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na význam toho, že 
národní plány pro oživení a odolnost 
věnovaly téměř 50 % celkových výdajů, tj. 
203 miliard EUR, na opatření ve prospěch 
dobrého fungování jednotného trhu, 
zlepšení podnikatelského prostředí a na 
podporu soukromých investic; vyzývá 
členské státy, aby odstranily všechny 
zbytečné překážky, které by malým a 
středním podnikům bránily v přístupu k 
příslušným finančním prostředkům z 
Nástroje pro oživení a odolnost;

21. poukazuje na význam toho, že 
národní plány pro oživení a odolnost 
věnovaly téměř 50 % celkových výdajů, tj. 
203 miliard EUR, na opatření ve prospěch 
dobrého fungování jednotného trhu, 
zlepšení podnikatelského prostředí a na 
podporu soukromých investic; vyzývá 
členské státy, aby odstranily všechny 
zbytečné překážky, které by malým a 
středním podnikům bránily v přístupu k 
příslušným finančním prostředkům z 
Nástroje pro oživení a odolnost; žádá 
členské státy, aby plnění národních plánů 
pro oživení a odolnost probíhalo podle 
transparentního harmonogramu, který 
umožní soukromému sektoru plánovat své 
činnosti a projekty v souladu s 
příslušnými reformami a financováním;

Or. en
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Pozměňovací návrh 218
Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na význam toho, že 
národní plány pro oživení a odolnost 
věnovaly téměř 50 % celkových výdajů, tj. 
203 miliard EUR, na opatření ve prospěch 
dobrého fungování jednotného trhu, 
zlepšení podnikatelského prostředí a na 
podporu soukromých investic; vyzývá 
členské státy, aby odstranily všechny 
zbytečné překážky, které by malým a 
středním podnikům bránily v přístupu k 
příslušným finančním prostředkům z 
Nástroje pro oživení a odolnost;

21. poukazuje na význam toho, že 
národní plány pro oživení a odolnost 
věnovaly téměř 50 % celkových výdajů, tj. 
203 miliard EUR, na opatření ve prospěch 
dobrého fungování jednotného trhu, 
zlepšení podnikatelského prostředí a na 
podporu soukromých investic; vyzývá 
členské státy, aby odstranily všechny 
zbytečné překážky, které by malým a 
středním podnikům bránily v přístupu k 
příslušným finančním prostředkům z 
Nástroje pro oživení a odolnost; vyzývá 
Komisi, aby zahájila platformu pro 
podávání právních stížností spojených se 
závazkem písemné odpovědi;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na význam toho, že 
národní plány pro oživení a odolnost 
věnovaly téměř 50 % celkových výdajů, tj.
203 miliard EUR, na opatření ve prospěch 
dobrého fungování jednotného trhu, 
zlepšení podnikatelského prostředí a na 
podporu soukromých investic; vyzývá 
členské státy, aby odstranily všechny 
zbytečné překážky, které by malým a 
středním podnikům bránily v přístupu k 
příslušným finančním prostředkům z 
Nástroje pro oživení a odolnost;

21. vítá, že národní plány pro oživení a 
odolnost věnovaly téměř 203 miliard EUR, 
na opatření ve prospěch dobrého fungování 
jednotného trhu, zlepšení podnikatelského 
prostředí a na podporu soukromých 
investic; znovu připomíná význam 
soukromého sektoru pro úspěšné 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost;
vyzývá členské státy, aby odstranily 
všechny zbytečné překážky, které by 
malým a středním podnikům bránily v 
přístupu k příslušným finančním 
prostředkům z Nástroje pro oživení a 
odolnost a žádá Komisi, aby za tímto 
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účelem předložila podrobné analýzy;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. poukazuje na význam toho, že 
národní plány pro oživení a odolnost 
věnovaly téměř 50 % celkových výdajů, tj. 
203 miliard EUR, na opatření ve prospěch 
dobrého fungování jednotného trhu, 
zlepšení podnikatelského prostředí a na 
podporu soukromých investic; vyzývá 
členské státy, aby odstranily všechny 
zbytečné překážky, které by malým a 
středním podnikům bránily v přístupu k 
příslušným finančním prostředkům z 
Nástroje pro oživení a odolnost;

21. poukazuje na význam toho, že 
národní plány pro oživení a odolnost 
věnovaly téměř 50 % celkových výdajů, tj. 
203 miliard EUR, na opatření ve prospěch 
dobrého fungování jednotného trhu, 
zlepšení podnikatelského prostředí a na 
podporu soukromých investic; znovu 
připomíná význam soukromého sektoru 
pro úspěšné provádění Nástroje pro 
oživení a odolnost; vyzývá členské státy, 
aby odstranily všechny zbytečné překážky, 
které by malým a středním podnikům 
bránily v přístupu k příslušným finančním 
prostředkům z Nástroje pro oživení a 
odolnost a žádá Komisi, aby za tímto 
účelem předložila podrobné analýzy;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních 
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 
pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; vyjadřuje 

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních 
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 
pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; konstatuje, že 
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politování nad tím, že opatření v oblasti 
sociálních investic se omezují spíše na 
sociální infrastrukturu a že pouze některé 
národní plány pro oživení a odolnost 
obsahují opatření na rozvoj služeb řádné 
péče a opatření dočasné podpory; 
podporuje záměr Komise, kterým je 
vybudovat prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost odolnější a inkluzivnější 
trh práce;

Komise by neměla členským státům 
vnucovat deregulační opatření, jako tomu 
bylo v minulosti; vyjadřuje politování nad 
tím, že opatření v oblasti sociálních 
investic se omezují spíše na sociální 
infrastrukturu a že pouze některé národní 
plány pro oživení a odolnost obsahují 
opatření na rozvoj služeb řádné péče a 
opatření dočasné podpory; podporuje 
záměr Komise, kterým je vybudovat 
prostřednictvím Nástroje pro oživení a 
odolnost inkluzivnější trh práce a zároveň 
přispět k podpoře růstu reálných mezd a k 
řešení příjmových nerovností;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních 
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 
pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; vyjadřuje 
politování nad tím, že opatření v oblasti 
sociálních investic se omezují spíše na 
sociální infrastrukturu a že pouze některé 
národní plány pro oživení a odolnost 
obsahují opatření na rozvoj služeb řádné 
péče a opatření dočasné podpory; 
podporuje záměr Komise, kterým je 
vybudovat prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost odolnější a inkluzivnější 
trh práce;

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních 
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 
pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; vyjadřuje 
politování nad tím, že opatření v oblasti 
sociálních investic se omezují spíše na 
sociální infrastrukturu a že pouze některé 
národní plány pro oživení a odolnost 
obsahují opatření na rozvoj služeb řádné 
péče a opatření dočasné podpory; 
podporuje záměr Komise, kterým je 
vybudovat prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost odolnější a inkluzivnější 
trh práce, a zároveň konstatuje, že 
příslušná opatření by měla podporovat 
vysoce kvalitní zaměstnanost a řešit 
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deregulaci trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních 
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 
pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; vyjadřuje 
politování nad tím, že opatření v oblasti 
sociálních investic se omezují spíše na 
sociální infrastrukturu a že pouze některé 
národní plány pro oživení a odolnost 
obsahují opatření na rozvoj služeb řádné 
péče a opatření dočasné podpory; 
podporuje záměr Komise, kterým je 
vybudovat prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost odolnější a 
inkluzivnější trh práce;

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 
pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; zdůrazňuje, že 
sociální výdaje s vysokou 
pravděpodobností nahradí opakující se 
vládní výdaje, což by nebylo v souladu s 
ustanoveními, kterými se řídí Nástroj pro 
oživení a odolnost; vyzývá Evropskou 
komisi, aby tento aspekt důsledně 
přezkoumala;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních 
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v plánech pro 
oživení a odolnost členských států 
přibližně 20 % požadovaných grantů a 
půjček; podotýká, že tyto výdaje se 
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pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; vyjadřuje 
politování nad tím, že opatření v oblasti 
sociálních investic se omezují spíše na 
sociální infrastrukturu a že pouze některé 
národní plány pro oživení a odolnost 
obsahují opatření na rozvoj služeb řádné 
péče a opatření dočasné podpory;
podporuje záměr Komise, kterým je 
vybudovat prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost odolnější a 
inkluzivnější trh práce;

zaměřují na pobídky k zaměstnávání 
konkrétních znevýhodněných skupin, 
reformy právních předpisů na ochranu 
zaměstnanosti a úpravu pracovních smluv; 
podporuje Komisi při budování 
odolnějšího a inkluzivnějšího trhu práce
prostřednictvím Nástroje pro oživení a 
odolnost; je však toho názoru, že sociální 
výdaje financované z Nástroje pro oživení 
a odolnost nesmí nahrazovat opakované 
rozpočtové výdaje ani se stát těmito výdaji 
a musí být důsledně spjaty s celkovými cíli 
Nástroje pro oživení a odolnost, konkrétně 
s podporou hospodářského oživení po 
krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon, José Manuel García-Margallo 
y Marfil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních 
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 
pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; vyjadřuje 
politování nad tím, že opatření v oblasti 
sociálních investic se omezují spíše na 
sociální infrastrukturu a že pouze některé 
národní plány pro oživení a odolnost 
obsahují opatření na rozvoj služeb řádné 
péče a opatření dočasné podpory; 
podporuje záměr Komise, kterým je 
vybudovat prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost odolnější a inkluzivnější 
trh práce;

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních 
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 
pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; projevuje obavy, 
že některá opatření by mohla přerůst v 
rozpočtové kompromisy ve střednědobém 
horizontu; vyjadřuje politování nad tím, že 
opatření v oblasti sociálních investic se 
omezují spíše na sociální infrastrukturu a 
že pouze některé národní plány pro oživení 
a odolnost obsahují opatření na rozvoj 
služeb řádné péče a opatření dočasné 
podpory; domnívá se, že bude nutné uznat 
investice v důsledku nelegální invaze na 
Ukrajinu a ubytování uprchlíků, a
podporuje záměr Komise, kterým je 
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vybudovat prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost odolnější a inkluzivnější 
trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. konstatuje, že podle odhadů 
Komise tvoří sociální výdaje v národních 
plánech pro oživení a odolnost přibližně 
20 % požadovaných grantů a půjček; 
podotýká, že tyto výdaje se zaměřují na 
pobídky k zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; vyjadřuje 
politování nad tím, že opatření v oblasti 
sociálních investic se omezují spíše na 
sociální infrastrukturu a že pouze některé 
národní plány pro oživení a odolnost 
obsahují opatření na rozvoj služeb řádné 
péče a opatření dočasné podpory; 
podporuje záměr Komise, kterým je 
vybudovat prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost odolnější a inkluzivnější 
trh práce;

22. připomíná, že sociální důsledky 
pandemie byly mnohostranné a 
nerovnoměrně zatížily skupiny s nižšími 
příjmy a zranitelné skupiny a zároveň 
posílily potřebu veřejných služeb;
konstatuje, že podle odhadů Komise tvoří 
sociální výdaje v národních plánech pro 
oživení a odolnost přibližně 20 % 
požadovaných grantů a půjček; podotýká, 
že tyto výdaje se zaměřují na pobídky k 
zaměstnávání konkrétních 
znevýhodněných skupin, reformy právních 
předpisů na ochranu zaměstnanosti a 
úpravu pracovních smluv; vyjadřuje 
politování nad tím, že opatření v oblasti 
sociálních investic se omezují spíše na 
sociální infrastrukturu a že pouze některé 
národní plány pro oživení a odolnost 
obsahují opatření na rozvoj služeb řádné 
péče a opatření dočasné podpory; 
podporuje záměr Komise, kterým je 
vybudovat prostřednictvím Nástroje pro 
oživení a odolnost odolnější a inkluzivnější 
trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. poukazuje na to, že všechny dosud 
schválené národní plány pro oživení a 
odolnost řeší sociální výzvy a výzvy v 
oblasti zaměstnanosti, jako jsou opatření 
na zlepšení účasti na trhu práce, podpora 
prohlubování dovedností a změny 
kvalifikace, modernizace institucí a služeb 
trhu práce, jakož i systémů sociální 
ochrany a zdravotní péče, ale neinvestují v 
dostatečném rozsahu do sociálních 
služeb; požaduje, aby byly zvýšeny veřejné 
výdaje za účelem zajištění poskytování 
dostupných a kvalitních veřejných služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. poukazuje na to, že všechny dosud 
schválené národní plány pro oživení a 
odolnost řeší sociální výzvy a výzvy v 
oblasti zaměstnanosti, jako jsou opatření 
na zlepšení účasti na trhu práce, podpora 
prohlubování dovedností a změny 
kvalifikace, modernizace institucí a služeb 
trhu práce, jakož i systémů sociální 
ochrany a zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyjadřuje politování nad tím, že v 
některých národních plánech pro oživení 
a odolnost byla v důsledku rozsáhlé 
politizace mezi reformy zahrnuta 
antisociální a protirozvojová opatření, 
včetně udržení důchodů a platů pod 
hranicí chudoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje význam reforem a 
investic do zdravotní, hospodářské, 
sociální a institucionální odolnosti za 
účelem zvýšení připravenosti na krize a 
schopnosti reagovat na krize, které tvoří 
více než 17 % celkových prostředků 
přidělených v rámci národních plánů pro 
oživení a odolnost, což představuje 76 
miliard EUR;

23. zdůrazňuje význam reforem a 
investic do zdravotní, hospodářské, 
sociální a institucionální odolnosti za 
účelem zvýšení připravenosti na krize a 
schopnosti reagovat na krize, které tvoří 
více než 17 % celkových prostředků 
přidělených v rámci národních plánů pro 
oživení a odolnost, což představuje 76 
miliard EUR; zdůrazňuje, že podle Komise 
musí členské státy v rámci tohoto pilíře 
Nástroje pro oživení a odolnost provést 
789 opatření spojených s 1 900 milníky a 
cíli; zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 
ukázala, že zlepšení odolnosti veřejných 
institucí vůči otřesům by mělo být pro 
mnoho členských států prioritou 
probíhajících reforem a investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje význam reforem a 
investic do zdravotní, hospodářské, 
sociální a institucionální odolnosti za 
účelem zvýšení připravenosti na krize a 
schopnosti reagovat na krize, které tvoří 
více než 17 % celkových prostředků 
přidělených v rámci národních plánů pro 
oživení a odolnost, což představuje 76 
miliard EUR;

23. zdůrazňuje význam reforem a 
investic do zdravotní, hospodářské, 
sociální a institucionální odolnosti za 
účelem zvýšení připravenosti na krize a 
schopnosti reagovat na krize, které tvoří 
více než 17 % celkových prostředků 
přidělených v rámci národních plánů pro 
oživení a odolnost, což představuje 76 
miliard EUR; zdůrazňuje, že podle Komise 
musí členské státy v rámci tohoto pilíře 
Nástroje pro oživení a odolnost provést 
789 opatření spojených s 1 900 milníky a 
cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že současná situace na 
Ukrajině má značný dopad na ceny 
energie a vystavuje EU riziku závislosti na 
dovozu energie z fosilních paliv; 
zdůrazňuje úlohu Nástroje pro oživení a 
odolnost při zavádění programu 
REPowerEU, a proto očekává, že Nástroj 
pro oživení a odolnost významně přispěje 
ke spravedlivé ekologické transformaci a 
zvýší odolnost energetického systému v 
celé EU tím, že bude rozvíjet čistou 
energii a urychlí snižování závislosti EU 
na fosilních palivech a zlepší energetickou 
účinnost a zároveň podpoří oběhový 
přístup ve vzorcích výroby a spotřeby v 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. konstatuje, že krize neúměrně 
zasahuje ty nejzranitelnější, a vyjadřuje 
politování nad tím, že některé členské 
státy zaostávají v posilování sociálního 
rozměru svých plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zdůrazňuje, že současná situace na 
Ukrajině má značný dopad na ceny 
energie a vystavuje EU riziku závislosti na 
dovozu energie z fosilních paliv; 
zdůrazňuje úlohu Nástroje pro oživení a 
odolnost při zavádění programu 
REPowerEU, a proto očekává, že Nástroj 
pro oživení a odolnost významně přispěje 
k energetické svrchovanosti EU 
prostřednictvím diverzifikace dodávek 
energie a spravedlivé ekologické 
transformace rozvíjením čisté energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
zdravotní péče a jejich připravenosti na 
budoucí krize;

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
všeobecné veřejné zdravotní péče a jejich 
připravenosti na budoucí výzvy, jako je 
stárnutí obyvatelstva; uznává význam 
výdajů na veřejnou zdravotní péči a 
vyzývá Komisi, aby upustila od 
doporučení na další snižování těchto 
výdajů, která byla vydána před pandemií;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Roberts Zīle, Andżelika Anna Możdżanowska, Bogdan Rzońca

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
zdravotní péče a jejich připravenosti na 
budoucí krize;

24. konstatuje, že schválené národní
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
zdravotní péče a jejich připravenosti na 
budoucí krize; konstatuje, že kritéria 
hodnocení Komise týkající se systémů 
zdravotní péče by měla být revidována tak, 
aby přesněji pokrývala problémy 
jednotlivých zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
zdravotní péče a jejich připravenosti na 
budoucí krize;

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení kapacity a odolnosti 
systémů veřejné zdravotní péče a jejich 
připravenosti na budoucí krize; je 
znepokojen tím, že některé členské státy 
nezahrnuly dostatečná opatření k řešení 
dlouhodobých problémů v oblasti veřejné 
zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
zdravotní péče a jejich připravenosti na 
budoucí krize;

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
zdravotní péče a jejich připravenosti na 
budoucí krize; je znepokojen tím, že řada 
členských států nezahrnula dostatečná 
opatření s cílem zajistit dostupnou a 
cenově přijatelnou péči o duševní zdraví 
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pro všechny věkové skupiny, zejména v 
raném věku, a zdůrazňuje, že duševní 
zdraví by mělo představovat nedílnou 
součást sociálně-ekonomického oživení 
EU po pandemii a jednu z priorit v oblasti 
zdraví při práci, zejména ve vzdělávacím a 
pracovním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
zdravotní péče a jejich připravenosti na 
budoucí krize;

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; poznamenává, že 
nejvyšší příspěvek je vyčleněn na renovaci 
a rozšíření nemocniční infrastruktury, po 
níž následují oblasti posílení primární 
péče a prevence, digitální transformace ve 
zdravotnictví a dlouhodobé péče; očekává, 
že tato opatření související se zdravotní 
péčí přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
zdravotní péče a jejich připravenosti na 
budoucí krize; je znepokojen tím, že řada 
členských států nezahrnula dostatečná 
opatření na zpřístupnění péče o duševní 
zdraví, a zdůrazňuje, že duševní zdraví by 
mělo být nedílnou součástí sociálně-
ekonomického oživení EU po pandemii a 
jednou z priorit v oblasti zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
přispějí ke zvýšení odolnosti systémů 
zdravotní péče a jejich připravenosti na 
budoucí krize;

24. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost předpokládají 
výdaje na opatření související se zdravotní 
péčí ve výši 37 miliard EUR, což odpovídá 
8 % celkových výdajů národních plánů pro 
oživení a odolnost; očekává, že tato 
opatření související se zdravotní péčí 
budou mít přímou vazbu na vnitrostátní 
plány zdravotní péče a přispějí ke zvýšení 
odolnosti systémů zdravotní péče a jejich 
připravenosti na budoucí krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. konstatuje, že modernizace veřejné 
správy zaujímá významné místo v mnoha 
národních plánech pro oživení a odolnost, 
přičemž se očekává, že investice do 
posílení veřejné správy dosáhnou 
přibližně 1,8 miliardy EUR; poukazuje na 
to, že přínosy reforem přesahují náklady s 
nimi spojené, což by mělo vést ke 
konkrétním příznivým dopadům na 
občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. zdůrazňuje, že pandemie vedla 
Unii k tomu, aby upřednostnila reformy a 
investice za účelem zvýšení odolnosti 
veřejných institucí vůči otřesům; 
zdůrazňuje, že cílem plánů je rovněž zvýšit 
schopnost veřejné správy účinně 
spravovat evropské fondy na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni; vyjadřuje 
politování nad tím, že pokrok v této oblasti 
je příliš pomalý, zejména na regionální a 
místní úrovni, což ohrožuje účinné a 
včasné čerpání prostředků přidělených 
jednotlivým členským státům v rámci 
Nástroje pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost počítají s 
výdaji na děti a mládež, včetně 
předškolního vzdělávání a péče, 
nezaměstnanosti mladých lidí a dovedností, 
ve výši 49 miliard EUR, což odpovídá 
přibližně 11,5 % celkových výdajů 
národních plánů pro oživení a odolnost; je 
znepokojen tím, že mnohé národní plány 
pro oživení a odolnost řádně neodrážejí 
cíle stanovené evropskou zárukou pro děti 
a že jen částečně odrážejí cíle posílené 
záruky pro mladé lidi;

25. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost počítají s 
výdaji na děti a mládež, včetně 
předškolního vzdělávání a péče, 
nezaměstnanosti mladých lidí a dovedností, 
ve výši 49 miliard EUR, což odpovídá 
přibližně 11,5 % celkových výdajů 
národních plánů pro oživení a odolnost; 
konstatuje, že tato částka představuje 
první krok k zajištění provádění 
koordinovaných opatření věnovaných 
příští generaci ve všech 27 členských 
státech; je znepokojen tím, že mnohé 
národní plány pro oživení a odolnost řádně 
neodrážejí cíle stanovené evropskou 
zárukou pro děti a že jen částečně odrážejí 
cíle posílené záruky pro mladé lidi;
vyjadřuje politování nad tím, že dva 
členské státy se rozhodly nezahrnout do 
svých plánů zvláštní opatření věnovaná 
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dětem a mládeži, a namísto toho předložily 
opatření, která podporují dovednosti a 
digitální dovednosti všech občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost počítají s 
výdaji na děti a mládež, včetně 
předškolního vzdělávání a péče, 
nezaměstnanosti mladých lidí a dovedností, 
ve výši 49 miliard EUR, což odpovídá 
přibližně 11,5 % celkových výdajů 
národních plánů pro oživení a odolnost; je 
znepokojen tím, že mnohé národní plány 
pro oživení a odolnost řádně neodrážejí 
cíle stanovené evropskou zárukou pro děti 
a že jen částečně odrážejí cíle posílené 
záruky pro mladé lidi;

25. konstatuje, že schválené národní 
plány pro oživení a odolnost počítají s 
výdaji na děti a mládež, včetně 
předškolního vzdělávání a péče, 
nezaměstnanosti mladých lidí a dovedností, 
ve výši 49 miliard EUR, což odpovídá 
přibližně 11,5 % celkových výdajů 
národních plánů pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Alexis Georgoulis, Rasmus Andresen, Niklas Nienaß, Tomasz Frankowski, Irena Joveva, 
Massimiliano Smeriglio, Ibán García Del Blanco, Andrey Slabakov, Giorgos Georgiou, 
Hannes Heide

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyjadřuje politování nad tím, že 
pouze 16 členských států zahrnulo 
kulturu do svých národních plánů pro 
oživení a odolnost; obává se, že tato 
různorodost veřejných investic povede k 
nejednotné rychlosti oživení, což dále 
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prohloubí rozdíly v rámci kulturního 
ekosystému EU, a tím ohrozí kulturní 
rozmanitost Evropy; připomíná předchozí 
opakované požadavky Parlamentu a 
zúčastněných stran z kulturních a 
tvůrčích odvětví, aby členské státy 
vyčlenily nejméně 2 % rozpočtu každého 
národního plánu pro oživení a odolnost 
na kulturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. požaduje, aby Komise pokračovala 
ve sledování provádění šesti pilířů 
a zajistila, aby byly ve srovnávacím 
přehledu Nástroje pro oživení a odolnost k 
dispozici podrobné údaje; hodnotí kladně 
skutečnost, že několik členských států 
poskytuje údaje na regionální úrovni, a 
vyzývá ostatní členské státy, aby rovněž 
poskytovaly údaje na regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. připomíná dřívější požadavky 
Evropského parlamentu, který naléhavě 
vyzval členské státy, aby věnovaly alespoň 
2 % národních plánů pro oživení a 
odolnost na kulturu a 10 % na vzdělávání, 
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a vyjadřuje politování nad tím, že většina 
členských států požadovanou úroveň 
neplní;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. konstatuje, že téměř všechny 
schválené národní plány pro oživení a 
odolnost obsahují investice do digitálního 
vzdělávání, které tvoří přibližně 30 % 
celkových výdajů na vzdělávání; vítá 
zaměření na modernizaci vzdělávací 
infrastruktury a vybavení v členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. konstatuje, že téměř všechny 
schválené plány pro oživení a odolnost 
obsahují investice do digitálního 
vzdělávání, které tvoří přibližně 30 % 
celkových výdajů na vzdělávání; vítá 
zaměření na modernizaci systémů 
vzdělávání v členských státech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 250
Alexis Georgoulis, Rasmus Andresen, Niklas Nienaß, Tomasz Frankowski, Irena Joveva, 
Massimiliano Smeriglio, Ibán García Del Blanco, Andrey Slabakov, Giorgos Georgiou, 
Hannes Heide

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
v rámci svých investic do kultury kladly 
zvláštní důraz na oživení a odolnost 
kulturních a tvůrčích odvětví se zvláštním 
zaměřením na zlepšení celkové situace a 
pracovních podmínek autorů, výkonných 
a jiných umělců a všech ostatních 
kulturních tvůrců, kteří vytvářejí kulturní 
díla, z nichž naše demokracie, společnost 
a hospodářství těží;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. požaduje, aby Komise pokračovala 
ve sledování provádění šesti pilířů 
a zajistila, aby byly ve srovnávacím 
přehledu Nástroje pro oživení a odolnost k 
dispozici podrobné údaje; žádá Komisi, 
aby usnadnila více regionálních metod 
sledování provádění prostřednictvím 
srovnávacího přehledu, a vítá iniciativy v 
oblasti sledování na úrovni EU a na 
vnitrostátní úrovni, které zlepšují 
sledování provádění Nástroje pro oživení 
a odolnost;

Or. en



AM\1251796CS.docx 139/212 PE729.897v01-00

CS

Pozměňovací návrh 252
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 25 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25c. konstatuje, že členské státy dosud 
předložily celkem 228 opatření 
zaměřených na podporu dětí a mládeže; 
konstatuje, že 74 % opatření se zaměřuje 
na obecné, odborné a vysokoškolské 
vzdělávání a kapacitu odborné přípravy, 
jakož i na dostupnost, cenovou 
dostupnost, kvalitu a inkluzivitu, včetně 
digitalizace a infrastruktury; dále uvádí, 
že 14 % opatření se týká předškolního 
vzdělávání a péče, předčasného 
ukončování školní docházky a chudoby 
dětí; konstatuje, že 12 % opatření se 
zaměřuje na řešení nezaměstnanosti 
mladých lidí prostřednictvím vytváření 
pracovních míst, zaměstnávání, pobídek k 
přechodu mezi zaměstnáními a podpory 
samostatné výdělečné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení 
a odolnost by neměl sloužit jako náhrada 
opakujících se výdajů rozpočtu členského 
státu, pokud to není řádně odůvodněno; 
konstatuje, že Komise schválila národní 
plány pro oživení a odolnost pouze na 
pokrytí počátečních nákladů na přípravu a 
zahájení reforem;

26. poukazuje na to, že Nástroj pro 
oživení a odolnost musí sloužit jako 
náhrada opakujících se výdajů rozpočtu 
členského státu; konstatuje, že Komise 
schválila národní plány pro oživení a 
odolnost pouze na pokrytí počátečních 
nákladů na přípravu a zahájení reforem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 254
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-Xavier 
Bellamy

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení 
a odolnost by neměl sloužit jako náhrada 
opakujících se výdajů rozpočtu členského 
státu, pokud to není řádně odůvodněno; 
konstatuje, že Komise schválila národní 
plány pro oživení a odolnost pouze na 
pokrytí počátečních nákladů na přípravu a 
zahájení reforem;

26. klade silný důraz na to, že Nástroj 
pro oživení a odolnost by neměl sloužit 
jako náhrada opakujících se výdajů 
rozpočtu členského státu; konstatuje, že 
Komise schválila plány pro oživení a 
odolnost pouze na pokrytí počátečních 
nákladů na přípravu a zahájení reforem, 
které by se mohly stát opakujícími se 
náklady, pokud bude zajištěno udržitelné 
financování budoucích nákladů ze 
státního rozpočtu nebo jiných nástrojů a 
pokud budou plně respektovat koncepci 
udržitelné fiskální politiky; je vážně 
zneklidněn opatřeními obsaženými v 
některých národních plánech pro oživení 
a odolnost, které počítají s významnými 
částkami na platy; je přesvědčen, že tyto 
výdaje mají jasný potenciál stát se po 
skončení období provádění Nástroje pro 
oživení a odolnost opakujícími se 
rozpočtovými výdaji; důrazně zpochybňuje 
kritéria, na jejichž základě Komise tato 
opatření schválila; je přesvědčen, že 
výdaje Nástroje pro oživení a odolnost by 
neměly vést ke zvýšení veřejných výdajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost by neměl sloužit jako náhrada 

26. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost by neměl sloužit jako náhrada 
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opakujících se výdajů rozpočtu členského 
státu, pokud to není řádně odůvodněno; 
konstatuje, že Komise schválila národní 
plány pro oživení a odolnost pouze na 
pokrytí počátečních nákladů na přípravu a 
zahájení reforem;

opakujících se výdajů rozpočtu členského 
státu; konstatuje, že Komise schválila 
národní plány pro oživení a odolnost pouze 
na pokrytí počátečních nákladů na přípravu 
a zahájení reforem; zdůrazňuje, že pro 
zajištění toho, aby Nástroj pro oživení a 
odolnost nevedl k nepříznivým účinkům z 
hlediska morálního hazardu, je zásadní, 
aby Nástroj pro oživení a odolnost měl 
dočasnou a jednorázovou povahu; 
připomíná, že tento nástroj musí být 
prováděn tak, aby neomezoval vlastní 
odpovědnost členských států za řízení 
veřejných financí a provádění 
strukturálních reforem, které zlepšují 
hospodářskou udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost by neměl sloužit jako náhrada 
opakujících se výdajů rozpočtu členského 
státu, pokud to není řádně odůvodněno; 
konstatuje, že Komise schválila národní 
plány pro oživení a odolnost pouze na 
pokrytí počátečních nákladů na přípravu a 
zahájení reforem;

26. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost by neměl sloužit jako náhrada 
opakujících se výdajů rozpočtu členského 
státu, pokud to není řádně odůvodněno a 
vyzývá Komisi, aby zajistila dodržování 
této zásady; je znepokojen tím, že 
nezávislé daňové orgány v některých 
členských státech varovaly, že u některých 
investic do národních plánů pro oživení a 
odolnost existuje vysoké riziko, že se 
stanou opakujícími se výdaji ve 
vnitrostátních rozpočtech; konstatuje, že 
Komise schválila národní plány pro oživení 
a odolnost pouze na pokrytí počátečních 
nákladů na přípravu a zahájení reforem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 257
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost by neměl sloužit jako náhrada 
opakujících se výdajů rozpočtu členského 
státu, pokud to není řádně odůvodněno; 
konstatuje, že Komise schválila národní 
plány pro oživení a odolnost pouze na 
pokrytí počátečních nákladů na přípravu 
a zahájení reforem;

26. zdůrazňuje, že Nástroj pro oživení a 
odolnost by neměl sloužit jako náhrada 
opakujících se výdajů rozpočtu členského 
státu; konstatuje však, že současná 
pravidla Paktu o stabilitě a růstu 
podněcují okrajové země k nahrazování 
vnitrostátních výdajů tak, aby bylo 
zajištěno dodržování omezujících cílů v 
oblasti schodku;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy 
musely v zájmu naplnění této zásady 
některá svá opatření zlepšit;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
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hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit;

hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit; je znepokojen tím, že 
podle nezávislé analýzy2a se při 
uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ v rámci Nástroje pro 
oživení a odolnost nepodařilo řádně 
posoudit dopad navrhovaných investic a 
reforem na životní prostředí; vyzývá 
Komisi, aby ve zbývajících aktech v 
přenesené pravomoci v rámci nařízení o 
taxonomii vypracovala dostatečně přísná 
kritéria a přezkoumala stávající kritéria, 
aby se zabránilo přijímání opatření 
škodlivých pro životní prostředí;

__________________

2a https://green10.org/wp-
content/uploads/2021/11/Statement-of-
the-Green-10-on-the-do-no-significant-
harm-principle.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“;
konstatuje, že některé členské státy 
musely v zájmu naplnění této zásady
některá svá opatření zlepšit;

27. zdůrazňuje, že uplatnění kritéria 
zásady „významně nepoškozovat“, jak o 
něm pojednávají pokyny Komise, musí 
zabraňovat opatřením, která poškozují 
životní prostředí; je znepokojen tím, že 
kvalita hodnocení zásady „významně 
nepoškozovat“ je nedostatečná, neboť 
nejsou k dispozici zdroje pro nezávislé 
odborné posouzení a ověřování formou 
veřejné konzultace; s politováním 
konstatuje, že v současné době většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
neobsahuje dostatečně podrobné 
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informace, které by umožnily posoudit 
jejich dopady na životní prostředí; žádá 
Komisi, aby zveřejnila předložená 
hodnocení zásady „významně 
nepoškozovat“a poskytla kompletní 
seznam projektů, které byly zahrnuty do 
předložených plánů pro oživení a 
odolnost, ale byly zamítnuty nebo 
změněny z důvodu nesouladu se zásadou 
„významně nepoškozovat“; vyzývá k 
zavedení systému monitorování a 
sledování zásady „významně 
nepoškozovat“ v průběhu investic, který 
bude poskytovat občanům možnosti k 
vyjádření obav týkajících se konkrétních 
investic; naléhavě vyzývá k ochraně a 
plnému uplatňování acquis EU v oblasti 
životního prostředí se zvláštním 
zaměřením na oblasti, v nichž probíhají 
řízení o nesplnění povinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit;

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit; zdůrazňuje však obavy 
ohledně skutečného dodržování této 
zásady všemi vnitrostátními opatřeními; 
dále zdůrazňuje, že dodržování zásady 
„významně nepoškozovat“ by mělo být 
pečlivě zkoumáno a sledováno i ve fázi 
provádění národních plánů pro oživení a 
odolnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 262
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit;

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit; trvá na tom, že při 
provádění národních plánů pro oživení a 
odolnost by měla být plně dodržována 
zásada „významně nepoškozovat“;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit;

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby dodržování zásady „významně 
nepoškozovat“ podléhalo důkladnému 
posouzení, aby se předešlo „lakování 
nazeleno“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit;

27. poukazuje na to, že Komise v 
souladu se svými technickými pokyny 
hodnotila u každého opatření hledisko 
zásady „významně nepoškozovat“; 
konstatuje, že některé členské státy musely 
v zájmu naplnění této zásady některá svá 
opatření zlepšit; konstatuje, že dodržování 
této zásady dále vedlo k nesrovnalostem 
mezi požadavky Komise a EIB a EIF u 
zemí, které zajišťovaly své finanční krytí 
programu InvestEU z prostředků Nástroje 
pro oživení a odolnost, a v důsledku toho 
ke zpoždění v procesu provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak 
plán řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím;

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím; projednává význam těchto 
oddílů s ohledem na hlavní funkci 
Nástroje pro oživení a odolnost, kterou je 
financování reforem a investic, pomoc 
občanům a ekonomikám vyrovnat se s 
dopady pandemie COVID-19 a vytvořit 
základ pro udržitelné oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím;

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím; hluboce lituje, že některé 
národní plány pro oživení a odolnost 
neobsahují zvláštní část vysvětlující, jak 
plán řeší problémy a výzvy související s 
rovností žen a mužů, a vyzývá dotčené 
členské státy, aby tyto prvky neprodleně 
doplnily;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím;

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím; lituje, že ne všechny národní 
plány pro oživení a odolnost toto 
vysvětlení předložily;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím;

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím; zdůrazňuje však, že všechny 
národní plány pro oživení a odolnost měly 
obsahovat vysvětlení, jak mají opatření 
přispět k genderové rovnosti, k rovným 
příležitostem pro všechny a k začleňování 
těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
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pohlavím; pohlavím; konstatuje, že národní plány 
pro oživení a odolnost obsahují opatření 
zaměřená na účast žen na trhu práce a na 
snížení rozdílů v odměňování žen a mužů, 
ale že tato opatření většinou nedosahují 
úrovně, která by byla potřebná k zajištění 
oživení na základě genderové rovnosti; 
konstatuje, že podle současných 
dostupných údajů se pracovní místa 
vytvářejí převážně v odvětvích, v nichž 
převládají muži, aniž by byla přijata 
doprovodná opatření na zvýšení 
zastoupení žen v těchto odvětvích; 
zdůrazňuje obavy, že zaměření na 
vytváření pracovních míst pro muže 
povede k dalšímu prohloubení nerovnosti 
mezi muži a ženami; zdůrazňuje význam 
vysoce kvalitních veřejných služeb péče, 
které by zmírnily zátěž neplacené 
pečovatelské práce, kterou v současnosti z 
velké části vykonávají ženy, což má 
nepříznivý dopad na HDP;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím;

28. konstatuje, že převážná většina 
národních plánů pro oživení a odolnost 
obsahuje zvláštní část vysvětlující, jak plán 
řeší aspekty a výzvy související s 
pohlavím; konstatuje, že národní plány 
pro oživení a odolnost obsahují opatření 
zaměřená na účast žen na trhu práce a na 
snížení rozdílů v odměňování žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. zdůrazňuje, že nezávislé studie ve 
významných členských státech jasně 
ukazují, že cíl nařízení začlenit 
genderovou rovnost mezi horizontální cíle 
nebyl splněn; vítá, že srovnávací přehled u 
ukazatelů vyjádřených počtem osob uvádí 
údaje rozdělené podle pohlaví; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že srovnávací 
přehled neumožňuje důkladnou 
kvantitativní analýzu příjemců investic, 
neboť u finančních prostředků 
plynoucích do podniků nejsou vyžadovány 
žádné ukazatele týkající se pohlaví; 
zdůrazňuje, že v národních plánech pro 
oživení a odolnost chybí kvalitativní 
analýza hledisek souvisejících s pohlavím; 
poukazuje na slabé metodické 
předpoklady týkající se pohlaví v 
některých národních plánech pro oživení 
a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. obává se, že akt v přenesené 
pravomoci týkající se sociálních výdajů a 
srovnávacího přehledu odolnosti nebude 
dostatečný pro sledování genderového 
rozměru a dopadů Nástroje pro oživení a 
odolnost a jejich vykazování; vyzývá 
Komisi, aby předložila doplňkové 
ukazatele související s pohlavím, které by 
sledovaly zejména dopady národních 
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plánů pro oživení a odolnost na 
genderovou rovnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že národním plánům 
pro oživení a odolnost by prospěly další 
přeshraniční projekty, které by posílily 
efekty přelévání a přispěly k přidané 
hodnotě EU;

29. je přesvědčen, že národním plánům 
pro oživení a odolnost by prospěly další 
přeshraniční projekty, které by posílily 
efekty přelévání a přispěly k přidané 
hodnotě EU; zdůrazňuje, že současná 
situace na Ukrajině ukazuje, jak zásadní 
význam má diverzifikace zdrojů energie v 
EU, a vyzývá ke zlepšení propojení 
evropských plynových a 
elektroenergetických přenosových soustav 
a k plné synchronizaci energetických sítí v 
celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že národním plánům 
pro oživení a odolnost by prospěly další 
přeshraniční projekty, které by posílily 
efekty přelévání a přispěly k přidané 
hodnotě EU;

29. konstatuje, že dvacet členských 
států plánuje ve svých národních plánech 
pro oživení a odolnost přeshraniční 
projekty, které se většinou zaměřují na 
infrastrukturu, jako je železniční nebo 
elektrické propojení, vodík, kvantové 
technologie, připojení 5G, cloudové 
kapacity a inovační centra; je přesvědčen, 
že národním plánům pro oživení a odolnost 
by prospěly další přeshraniční projekty, 
které by posílily efekty přelévání a přispěly 
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k přidané hodnotě EU; konstatuje, že 
dvacet členských států ve svých národních 
plánech pro oživení a odolnost počítá s 
přeshraničními projekty, jako jsou 
významné projekty společného evropského 
zájmu, které se většinou zaměřují na 
infrastrukturu; vyzývá členské státy, aby v 
případě potřeby vyjasnily úlohu 
příslušných zúčastněných stran při 
zavádění a provádění projektů ve více 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že národním plánům 
pro oživení a odolnost by prospěly další 
přeshraniční projekty, které by posílily 
efekty přelévání a přispěly k přidané 
hodnotě EU;

29. je přesvědčen, že národním plánům 
pro oživení a odolnost by prospěly další 
přeshraniční projekty, které by posílily 
efekty přelévání a přispěly k přidané 
hodnotě EU; je přesvědčen, že do 
národních plánů pro oživení a odolnost 
měla být zahrnuta další přeshraniční 
opatření, aby se posílil efekt přelévání a 
zvýšila jejich přidaná hodnota pro EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že národním plánům 
pro oživení a odolnost by prospěly další 
přeshraniční projekty, které by posílily 
efekty přelévání a přispěly k přidané 

29. je přesvědčen, že národním plánům 
pro oživení a odolnost by prospěly další 
přeshraniční projekty, které by posílily 
efekty přelévání a přispěly k přidané 
hodnotě EU; upozorňuje zejména na 
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hodnotě EU; význam přeshraničních projektů 
souvisejících s přenosem energie mezi
členskými státy; konstatuje, že pro 
podporu využívání energie z 
obnovitelných zdrojů vyrobené v jižních 
členských státech a přepravované do 
ostatních členských států má zásadní 
význam odpovídající infrastruktura; 
zdůrazňuje, že tyto investice mají zásadní
význam pro dosažení energetické 
nezávislosti a ekologické transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. připomíná, že podle nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost musí být 
plány pro oživení a odolnost rovněž v 
souladu s informacemi, které členské státy 
uvedly v dohodách o partnerství a 
operačních programech v rámci unijních 
fondů; opakuje, že toto ustanovení je 
důležité nejen proto, aby se zabránilo 
dvojímu financování nebo překrývání 
cílů, ale také proto, aby se zajistil 
koordinovaný přístup a maximalizoval 
přínos financování EU; žádá Komisi, aby 
předložila analýzu, jak je tato koordinace 
zajištěna; vyzývá Komisi, aby se vyhnula 
zpožděním při přijímání dohod o 
partnerství, a vyzývá k řešení těchto 
zpoždění; znovu vyzývá Komisi, aby 
odrazovala od praktik opětovného 
předkládání přepracovaných projektů bez 
skutečné přidané hodnoty, konkrétně u 
zaostávajících regionů, především 
v případech, kdy se tím mohou zvětšit 
rozdíly v hospodářské, sociální a územní 
konvergenci v EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 279
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. konstatuje, že jeden členský stát 
navrhl převést strukturální fondy do svého 
národního plánu pro oživení a odolnost, 
že pouze dva členské státy plánují zajistit 
své finanční krytí programu InvestEU z 
prostředků Nástroje pro oživení a odolnost 
a že pouze tři členské státy předpokládají 
zahrnutí nákladů na technickou podporu 
do svých národních plánů pro oživení a 
odolnost; vyjadřuje politování nad tím, že 
ustanovení o převodu prostředků Nástroje 
pro oživení a odolnost do vnitrostátních 
podfondů InvestEU nebylo plně využito; 
připomíná, že součinnost mezi 
jednotlivými fondy EU má zásadní 
význam pro řádné oživení a upevnění 
odolnosti Unie, a připomíná členským 
státům, že využívání tohoto ustanovení 
přispívá k posílení součinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. konstatuje, že jeden členský stát 
navrhl převést strukturální fondy do svého 
národního plánu pro oživení a odolnost, 
že pouze dva členské státy plánují zajistit 
své finanční krytí programu InvestEU z 
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prostředků Nástroje pro oživení a odolnost 
a že pouze tři členské státy předpokládají 
zahrnutí nákladů na technickou podporu 
do svých národních plánů pro oživení a 
odolnost; vyjadřuje politování nad tím, že 
ustanovení o převodu prostředků Nástroje 
pro oživení a odolnost do vnitrostátních 
podfondů InvestEU nebylo plně využito; 
připomíná, že součinnost mezi 
jednotlivými fondy EU má zásadní 
význam pro řádné oživení a upevnění 
odolnosti Unie, a připomíná členským 
státům, že využívání tohoto ustanovení 
přispívá k posílení součinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29b. připomíná, že podle nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost musí být 
plány pro oživení a odolnost rovněž v 
souladu s informacemi, které členské státy 
uvedly v dohodách o partnerství a 
operačních programech v rámci unijních 
fondů; opakuje, že toto ustanovení je 
důležité nejen proto, aby se zabránilo 
dvojímu financování nebo překrývání 
cílů, ale také proto, aby se zajistil 
koordinovaný přístup a maximalizoval 
přínos financování EU; žádá Komisi, aby 
předložila analýzu, jak je tato koordinace 
zajištěna; bere na vědomí, že přijetí 
národních plánů pro oživení a odolnost 
vedlo v některých případech ke zpoždění 
při přijímání dohod o partnerství, a vyzývá 
k řešení těchto zpoždění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 282
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 29 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29b. připomíná, že podle nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost musí být 
plány pro oživení a odolnost rovněž v 
souladu s informacemi, které členské státy 
uvedly v dohodách o partnerství a 
operačních programech v rámci unijních 
fondů; opakuje, že toto ustanovení je 
důležité nejen proto, aby se zabránilo 
dvojímu financování nebo překrývání 
cílů, ale také proto, aby se zajistil 
koordinovaný přístup a maximalizoval 
přínos financování EU; žádá Komisi, aby 
předložila analýzu, jak je tato koordinace 
zajištěna; vyzývá Komisi, aby se vyhnula 
zpožděním při přijímání dohod o 
partnerství, a vyzývá k řešení těchto 
zpoždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 29 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29c. pokládá za sporný způsob, jakým 
Komise povzbuzuje členské státy k 
podpoře součinnosti s národními plány 
pro oživení a odolnost jiných členských 
států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 29 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29c. pokládá za sporný způsob, jakým 
Komise povzbuzuje členské státy k 
podpoře součinnosti s národními plány 
pro oživení a odolnost jiných členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 29 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29d. připomíná, že cíl EU zajistit do 
roku 2030 připojení 5G ve všech 
obydlených oblastech EU je nesmírně 
důležitý, ale zároveň je jeho dosažení 
mimořádně náročné; připomíná, že 
rozptýlený a nejednotný přístup členských 
států představuje riziko, že země zůstanou 
pozadu a digitální propast mezi nimi se 
prohloubí; konstatuje, že několik plánů 
pro oživení a odolnost obsahuje návrhy 
investic do připojení 5G, a připomíná, že 
členské státy by měly tyto investice doplnit 
opatřeními pro mobilní širokopásmové 
připojení a rozšíření infrastruktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer,
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer
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Návrh usnesení
Bod 29 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29e. zdůrazňuje, že pro zajištění 
řádného oživení a upevněné odolnosti 
Unie má zásadní význam součinnost mezi 
Nástrojem pro oživení a odolnost a 
dalšími programy financování Unie; 
vyjadřuje politování nad tím, že některé 
členské státy odložily předložení svých 
operačních programů pro provádění
strukturálních fondů EU na období 2021–
2027; vyzývá Komisi, aby posoudila 
příčiny těchto prodlení a řešila je;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 29 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29f. zdůrazňuje potřebu doplňkovosti s 
dalšími zdroji financování EU, aby se 
zajistila součinnost při vynakládání 
prostředků EU, zejména s prostředky 
politiky soudržnosti, které pokrývají 
podobné cíle jako Nástroj pro oživení a 
odolnost, ale zaměřují se na 
dlouhodobější strukturální opatření; 
vyzývá členské státy a řídící orgány pro 
soudržnost, aby zajistily, že dohody o 
partnerství budou propojeny s plány pro 
oživení a odolnost a budou se s nimi 
doplňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
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Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí hodnocení Komise, 
podle něhož všechny národní plány pro 
oživení a odolnost řeší alespoň významnou 
část výzev uvedených v příslušných 
doporučeních evropského semestru, nejsou 
však řešeny všechny výzvy;

30. připomíná, že všechny plány pro 
oživení a odolnost musí přispívat k 
účinnému řešení všech nebo významné 
části problémů uvedených v příslušných 
doporučeních pro jednotlivé země, včetně 
daňových hledisek; bere na vědomí 
hodnocení Komise, podle něhož všechny 
plány pro oživení a odolnost řeší alespoň 
významnou část výzev uvedených v 
příslušných doporučeních evropského 
semestru, některé výzvy však přetrvávají;
vyjadřuje politování nad tím, že některé 
členské státy dostatečně neřeší některé 
dlouhodobé problémy, zejména pokud jde 
o fiskální udržitelnost nebo reformu 
pracovního a důchodového systému a 
další strukturální reformy; v této 
souvislosti se důrazně pozastavuje nad 
kladným hodnocením některých 
národních plánů pro oživení a odolnost ze 
strany Komise, které nenavrhují žádné 
důsledné strukturální reformy, a vyjadřuje 
politování nad tím, že v některých 
případech byly národní plány pro oživení 
a odolnost schváleny, ačkoli konečná 
podoba důležitých strukturálních reforem 
nebyla příslušnými členskými státy 
dokončena ani nebyla s Komisí 
dohodnuta její konečná podoba;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí hodnocení Komise, 
podle něhož všechny národní plány pro 
oživení a odolnost řeší alespoň významnou 

30. bere na vědomí hodnocení Komise, 
podle něhož všechny národní plány pro 
oživení a odolnost řeší alespoň významnou 



PE729.897v01-00 160/212 AM\1251796CS.docx

CS

část výzev uvedených v příslušných 
doporučeních evropského semestru, nejsou 
však řešeny všechny výzvy;

část výzev uvedených v příslušných 
doporučeních evropského semestru, nejsou 
však řešeny všechny výzvy; vyjadřuje však 
politování nad tím, že Komise zaujala 
spíše kvantitativní než kvalitativní přístup 
k hodnocení, a umožnila tak členským 
státům volit si reformy podle svých 
záměrů a neřešit dlouhodobé 
hospodářské, fiskální a administrativní 
problémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí hodnocení Komise, 
podle něhož všechny národní plány pro 
oživení a odolnost řeší alespoň významnou 
část výzev uvedených v příslušných 
doporučeních evropského semestru, nejsou 
však řešeny všechny výzvy;

30. bere na vědomí hodnocení Komise, 
podle něhož všechny národní plány pro 
oživení a odolnost řeší alespoň významnou 
část výzev uvedených v příslušných 
doporučeních evropského semestru, nejsou 
však řešeny všechny výzvy, jako je 
udržitelnost veřejných financí, daňové 
úniky, správa daní a vyhýbání se daňovým 
povinnostem, zajištění stability na trhu s 
bydlením a řešení bezdomovectví, rovný 
přístup k péči o děti, strukturální politiky, 
které konsolidují hospodářskou soutěž, 
byrokracie ve veřejné správě a špatné 
fungování státních podniků, zajištění 
přístupu k nezávislému civilnímu 
soudnictví a boj proti šedé ekonomice a 
korupci;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 30
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. bere na vědomí hodnocení Komise, 
podle něhož všechny národní plány pro 
oživení a odolnost řeší alespoň významnou 
část výzev uvedených v příslušných 
doporučeních evropského semestru, nejsou 
však řešeny všechny výzvy;

30. připomíná členským státům , že se 
očekává, že národní plány pro oživení a 
odolnost přispějí k účinnému řešení všech 
nebo významné části výzev 
identifikovaných v příslušných 
doporučeních pro jednotlivé země, včetně 
jejich fiskálních hledisek, a v případných 
doporučeních učiněných dotčenému 
členskému státu podle článku 6 nařízení 
(EU) č. 1176/2011 nebo výzev uvedených 
v jiných příslušných dokumentech, které 
Komise oficiálně přijala v rámci 
evropského semestru; bere na vědomí 
hodnocení Komise, podle něhož všechny 
národní plány pro oživení a odolnost řeší 
alespoň významnou část výzev uvedených 
v příslušných doporučeních evropského 
semestru, nejsou však řešeny všechny 
výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá Komisi, aby náležitě 
vyhodnotila plnění všech milníků a cílů, 
včetně těch, které se týkají doporučení pro 
jednotlivé země v národních plánech pro 
oživení a odolnost ve fázi vyplácení 
prostředků z nástroje, a aby na základě 
důležitosti milníků a cílů přiměřeně 
snížila platby, pokud nejsou schválené 
milníky a cíle uspokojivě plněny, včetně 
toho, že nebudou oslabeny dříve dosažené 
milníky a cíle; dále vyzývá Komisi, aby v 
případě potřeby využila ustanovení 
nařízení, která jí umožňují vymáhat 
prostředky z grantů nebo požadovat 
předčasné splacení půjček v případě 
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porušení povinností členských států 
vyplývajících z dohod o financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. znovu připomíná, že ne všechna 
doporučení pro jednotlivé země jsou stejně 
důležitá, a vyjadřuje politování nad tím, že 
Komise uplatňuje kvantitativní přístup při 
hodnocení národních plánů pro oživení a 
odolnost ve vztahu k plnění výzev 
uvedených v příslušných doporučeních 
pro jednotlivé země, přičemž důležité 
strukturální výzvy nejsou řádně řešeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Nicola Beer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vybízí Komisi, aby se při kontrole 
národních plánů pro oživení a odolnost a 
jejich provádění ujistila, že členské státy 
náležitě řeší doporučení pro jednotlivé 
země a že tato základní zásada Nástroje 
pro oživení a odolnost je splněna;

Or. en
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Pozměňovací návrh 295
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. vyzývá Komisi, aby ve fázi 
vyplácení prostředků z tohoto nástroje 
zintenzivnila hodnocení plnění 
doporučení pro jednotlivé země v 
národních plánech pro oživení a odolnost 
a aby neprováděla žádné platby, pokud 
nebudou dohodnuté milníky a cíle 
související s výzvami v příslušných 
doporučeních pro jednotlivé země náležitě 
splněny, včetně toho, aby nebyly oslabeny 
dříve dosažené milníky a cíle; dále vyzývá 
Komisi, aby v případě potřeby plně 
využívala ustanovení nařízení, která jí 
umožňují vymáhat granty nebo žádat o 
předčasné splacení půjček v případě 
porušení povinností členských států 
vyplývajících z finančních dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Luděk Niedermayer, François-Xavier Bellamy

Návrh usnesení
Bod 30 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30c. vyzývá členské státy, aby hledaly 
způsoby, jak zapojit uprchlíky, kteří 
následkem vojenské invaze Ruské 
federace prchají z Ukrajiny do Evropské 
unie, do praktického provádění národních 
plánů pro oživení a odolnost, a přispěly 
tak ke zlepšení jejich sociálně-ekonomické 
situace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 297
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-Xavier 
Bellamy

Návrh usnesení
Bod 30 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30d. v souvislosti s ruskou invazí na 
Ukrajinu a jejími možnými důsledky, 
zejména pokud jde o závislost na ruském 
plynu, znovu připomíná význam 
energetické bezpečnosti EU; vítá v tomto 
ohledu národní plány pro oživení a 
odolnost obsahující opatření na zvýšení 
energetické bezpečnosti snížením 
závislosti na ruském plynu; dále 
zdůrazňuje význam opatření týkajících se 
klimatické složky pro zmírnění dopadu 
krize cen energií na EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že podle hodnocení 
Komise obdržely všechny členské státy 
hodnocení B za kritérium, které posuzuje, 
zda jsou odhadované celkové náklady na 
národní plány pro oživení a odolnost 
přiměřené;

31. konstatuje, že podle hodnocení 
Komise obdržely všechny členské státy 
hodnocení A téměř za všechna kritéria 
stanovená v nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost; připomíná, že podle 
hodnocení Komise obdržely všechny 
členské státy hodnocení B za kritérium, 
které posuzuje, zda jsou odhadované 
celkové náklady na národní plány pro 
oživení a odolnost přiměřené; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že náklady budou 
věrohodné a že bude provedena řádná 
analýza nákladů, aby bylo možné bojovat 
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proti podvodům a korupci; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby před přijetím žádostí o 
platbu důkladně posoudila, zda byly 
uspokojivě splněny milníky a cíle, a 
rovněž zajistila, aby dříve dosažené 
milníky a cíle nebyly rušeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. připomíná, že podle hodnocení 
Komise obdržely všechny členské státy 
hodnocení B za kritérium, které posuzuje, 
zda jsou odhadované celkové náklady na 
národní plány pro oživení a odolnost 
přiměřené;

31. připomíná, že podle hodnocení 
Komise obdržely všechny členské státy 
hodnocení B za kritérium, které posuzuje, 
zda jsou odhadované celkové náklady na 
národní plány pro oživení a odolnost 
přiměřené; zdůrazňuje, že před vyplacením 
finančních prostředků by mělo být 
hodnocení zvýšeno na A;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Nicola Beer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. zdůrazňuje, že prostředky, které 
jsou k dispozici pro Nástroj pro oživení a 
odolnost, by měly být před zavedením 
jakýchkoli nových nástrojů nejprve 
využity v rámci plánu REPowerEU; 
varuje před automatickým sklonem 
některých členských států prosazovat za 
tímto účelem vytvoření dalšího společného 
dluhu; zdůrazňuje, že členské státy 
mohou v tomto ohledu využít stávající 
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Nástroj pro oživení a odolnost k 
financování transformace energetiky ve 
svých zemích; dále zdůrazňuje, že 
zbývající částka dostupných půjček se 
nikdy nesmí stát dotacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby při zadávání veřejných zakázek 
na realizaci investic dodržovaly zásady
transparentnosti, rovného zacházení, 
otevřené hospodářské soutěže a řádného 
procesního řízení; je rozhodně proti 
jakémukoli zneužívání pravomocí nebo 
svévoli při přidělování prostředků z 
Nástroje pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. zdůrazňuje význam podpory 
rovnosti a spravedlnosti prostřednictvím 
procesů a postupů zadávání veřejných 
zakázek; v této souvislosti vyzývá členské 
státy, aby usilovaly o zajištění rovného a 
spravedlivého přístupu pro všechny, 
včetně mikropodniků a malých a 
středních podniků, v procesu zadávání 
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veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
včas zahájily veřejné zakázky na 
provádění opatření, aby bylo zajištěno 
splnění harmonogramu milníků a cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. je znepokojen nedostatečnou 
kontrolou doplňkovosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Nicola Beer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 31 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31b. vyzývá Komisi, aby se zamyslela 
nad způsoby, jak nasměrovat zdroje z 
Nástroje pro oživení a odolnost na výdaje 
na obranu, a to při respektování rozdělení 
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pravomocí v této oblasti politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Monitorovací a kontrolní mechanismy Transparentnost, účast veřejnosti a
monitorovací a kontrolní mechanismy

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Markus 
Ferber, Esther de Lange, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-
Xavier Bellamy

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přijala vhodná opatření k zajištění 
včasného odhalení zneužívání finančních 
prostředků EU; vyzývá ji, aby důsledně 
sledovala všechny případy dvojího 
financování, a pokud se tyto případy 
potvrdí, aby neprodleně zahájila zpětné 
získávání finančních prostředků;

32. konstatuje, že vzhledem k povaze 
nástrojů se kontrola zaměřuje na dosažení 
výsledků namísto ověřování nákladů; 
konstatuje, že tento přístup může 
zjednodušit provádění a přispět k dosažení 
požadovaného výsledku; je však hluboce 
znepokojen skutečností, že se tím rovněž 
ztěžuje odhalování zneužívání fondů EU;
naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
vhodná opatření k zajištění včasného 
odhalení zneužívání finančních prostředků 
EU; vyzývá ji, aby důsledně sledovala 
všechny případy dvojího financování, a 
pokud se tyto případy potvrdí, aby 
neprodleně zahájila zpětné získávání 
finančních prostředků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 308
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přijala vhodná opatření k zajištění 
včasného odhalení zneužívání finančních 
prostředků EU; vyzývá ji, aby důsledně 
sledovala všechny případy dvojího 
financování, a pokud se tyto případy 
potvrdí, aby neprodleně zahájila zpětné 
získávání finančních prostředků;

32. konstatuje, že vzhledem k povaze 
nástrojů se kontrola zaměřuje na dosažení 
výsledků a výstupů namísto ověřování 
nákladů; konstatuje, že tento přístup může 
zjednodušit provádění a přispět k dosažení 
požadovaného výsledku; naléhavě však 
vyzývá Komisi, aby přijala vhodná 
opatření k zajištění včasného odhalení 
zneužívání finančních prostředků EU; 
vyzývá ji, aby důsledně sledovala všechny 
případy dvojího financování, a pokud se 
tyto případy potvrdí, aby neprodleně 
zahájila zpětné získávání finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. naléhavě vyzývá Komisi, aby trvala 
na používání integrovaného a 
interoperabilního informačního a 
monitorovacího systému, včetně 
jednotného nástroje pro vytěžování dat a 
hodnocení rizik (ARACHNE) ve smyslu 
čl. 22 odst. 4 nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost pro všechny výdaje 
RRF; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
shromažďovaly a zaznamenávaly údaje o 
konečných příjemcích a příjemcích 
finančních prostředků Unie v 
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elektronickém standardizovaném a 
interoperabilním formátu a používaly 
jednotný nástroj pro vytěžování dat a 
hodnocení rizik, který má poskytnout 
Komise; vyzývá Komisi, aby zajistila 
interoperabilitu nástroje ARACHNE s 
dalšími příslušnými soubory dat;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
shromažďovaly a zaznamenávaly údaje o 
konečných příjemcích a příjemcích 
finančních prostředků Unie v 
elektronickém standardizovaném a 
interoperabilním formátu a používaly 
jednotný nástroj pro vytěžování dat a 
hodnocení rizik, který má poskytnout 
Komise; vyzývá Komisi, aby zajistila 
interoperabilitu nástroje ARACHNE s 
dalšími příslušnými soubory dat;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. připomíná, že členské státy by měly 
shromažďovat údaje o skutečném 
vlastníkovi (skutečných vlastnících) 
příjemce finančních prostředků a 
příjemců programu a zajistit k nim 
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přístup, a znovu připomíná, že je důležité 
zajistit transparentnost konečných 
příjemců; dále připomíná, že je třeba 
digitalizovat veškeré podávání zpráv, 
sledování i audit; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby v zájmu důvěry veřejnosti a 
transparentnosti zveřejňovaly údaje 
o konečných příjemcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. připomíná, že členské státy by měly 
shromažďovat údaje o skutečném 
vlastníkovi (skutečných vlastnících) 
příjemce finančních prostředků a 
příjemců programu a zajistit k nim 
přístup, a znovu připomíná, že je důležité 
zajistit transparentnost konečných 
příjemců, aniž by to znamenalo další 
zatížení při podávání zpráv; dále 
připomíná, že je třeba digitalizovat 
veškeré podávání zpráv, sledování i audit;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32c. zdůrazňuje, že transparentnost je 
klíčem k silnému systému sledování 
národních plánů pro oživení a odolnost, 
který by umožňoval smysluplné zapojení 
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veřejnosti; požaduje, aby byla vytvořena 
otevřená databáze, která by na 
přístupných vnitrostátních internetových 
portálech a v integrovaných databázích na 
úrovni EU zveřejňovala přehledy všech 
projektů financovaných v rámci 
národních plánů pro oživení a odolnost, 
jakož i zprávy předložené členskými státy 
o pokroku dosaženém při plnění plánů 
pro oživení a odolnost; připomíná 
členským státům a Komisi povinnost 
zveřejňovat informace týkající se 
životního prostředí, kterou mají mimo jiné 
jako smluvní strany Aarhuské úmluvy, a 
povinnost úplného provedení směrnice o 
strategickém posuzování vlivů na životní 
prostředí; je toho názoru, že materiály a 
údaje o udržitelnosti a profilu naplňování 
zásady „významně nepoškozovat“ každé 
investice by proto měly být veřejně 
dostupné;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 32 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32c. připomíná Komisi, že při 
hodnocení národních plánů pro oživení a 
odolnost a žádostí o platbu jí mohou být 
nápomocni odborníci, a vyzývá ji, aby 
tohoto ustanovení v případě potřeby plně 
využila, zejména pokud nemá vlastní 
kapacity k důkladné kontrole plánů nebo 
plnění milníků a cílů; vyjadřuje 
pochybnosti o dostatečné schopnosti Rady 
řádně analyzovat národní plány pro 
oživení a odolnost nebo žádosti o platbu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 315
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 32 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32d. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že hodnocení milníků a cílů 
dosažených členskými státy v rámci 
národních plánů pro oživení a odolnost 
bude založeno na přísném kvantitativním 
a kvalitativním hodnocení; obává se, že 
pouhé kvantitativní hodnocení 
dosažených milníků a cílů by vedlo k 
tomu, že by členské státy jen 
„odškrtávaly“ jednotlivé položky, čímž by 
mohly propást historickou příležitost 
k dlouhodobým strukturálním reformám;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Nicola Beer, Moritz Körner, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 32 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32e. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
pravidelně zveřejňovaly aktuální údaje o 
finančních prostředcích převedených 
konečným příjemcům, a umožnily tak 
přesné sledování plnění národních plánů 
pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 
zavedeny před schválením prvních plateb;

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 
zavedeny před schválením prvních plateb; 
připomíná, že byly stanoveny milníky a 
cíle, které mají zajistit ochranu 
finančních zájmů Unie a které musí být 
splněny před schválením plateb; očekává, 
že Komise zajistí jejich úplné splnění a 
bude průběžně sledovat dodržování všech 
těchto opatření, a to po celou dobu 
životnosti Nástroje pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 
zavedeny před schválením prvních plateb;

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 
zavedeny před schválením prvních plateb; 
znovu připomíná důležitou úlohu úřadu 
EPPO, úřadu OLAF, Europolu a 
Eurojustu při podpoře členských států a 
Komise při ochraně finančních zájmů 
Unie během provádění NGEU; 
upozorňuje na Fórum pro vymáhání 
práva nástroje NGEU a Operaci Sentinel, 
které v součinnosti pomáhají předcházet a 
čelit hrozbám ohrožujícím prostředky 
nástroje NGEU a mapovat slabá místa ve 
vnitrostátních systémech pro přidělování 
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finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 
zavedeny před schválením prvních plateb;

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 
zavedeny před schválením prvních plateb; 
zdůrazňuje, že politiky týkající se 
předcházení korupci zahrnují mnoho 
oblastí, k nimž obvykle patří etická 
pravidla, osvětová opatření, pravidla pro 
majetková přiznání, neslučitelnost funkcí 
a střety zájmů, mechanismy vnitřní 
kontroly, pravidla pro lobbování a efekt 
otáčivých dveří; znovu připomíná úlohu, 
již při předcházení podvodům a korupci 
hrají vnitrostátní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 
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zavedeny před schválením prvních plateb; zavedeny před schválením prvních plateb;
Při ochraně finančních zájmů EU při 
plnění nástroje NGEU budou členské 
státy podporovat Europol, úřad EPPO, 
úřad OLAF, Eurojust a další příslušné 
orgány a agentury EU a zúčastněné 
strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Georgios Kyrtsos

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 
zavedeny před schválením prvních plateb;

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění a sledování toho, aby tyto 
systémy byly zavedeny a na potřebnou 
dobu funkční před schválením prvních 
plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní systém 
s cílem zaručit ochranu finančních zájmů 
Unie a předcházet podvodům a bojovat 
proti korupci, a že Komise je odpovědná za 
zajištění toho, aby tyto systémy byly 
zavedeny před schválením prvních plateb;

33. připomíná, že členské státy jsou 
povinny zavést spolehlivý kontrolní a 
auditní systém s cílem zaručit ochranu 
finančních zájmů Unie, předcházet 
podvodům, korupci a střetům zájmu a 
bojovat proti nim, a rovněž zajistit 
transparentnost, a že Komise je 
odpovědná za zajištění toho, aby tyto 
systémy byly zavedeny a plně funkční 
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před schválením prvních plateb;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Účetní dvůr, úřad OLAF, 
úřad EPPO a vnitrostátní orgány, aby 
plně využívaly svých pravomocí podle 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
a další příslušné právní předpisy a aby 
důkladně dohlížely na všechny výdaje 
Nástroje pro oživení a odolnost; bere na 
vědomí, že v rozpočtu EU na rok 2022 
jsou vyčleněny prostředky na 20 dalších 
dočasných zaměstnanců Účetního dvora, 
kteří budou kontrolovat plnění Nástroje 
pro oživení a odolnost; naléhavě vyzývá 
Účetní dvůr, aby posílil své úsilí v oblasti 
kontroly plnění milníků a cílů, včetně 
ověřování specifických kritérií pro zelené 
výdaje, jak jsou vymezena v nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. připomíná Komisi, že při 
hodnocení národních plánů pro oživení a 
odolnost a žádostí o platbu jí mohou být 
nápomocni odborníci, a vyzývá ji, aby 
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tohoto ustanovení plně využila, zejména 
pokud nemá vlastní kapacity k důkladné 
kontrole plánů nebo plnění milníků a 
cílů; je znepokojen tím, že Rada nemá 
dostatečné kapacity pro analýzu 
národních plánů pro oživení a odolnost 
nebo žádostí o platbu, a varuje před tím, 
aby se toto hodnocení změnilo v pouhé 
zaškrtávání políček;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vítá Fórum pro vymáhání práva 
nástroje NGEU, společnou iniciativu 
Europolu a Itálie; fórum sdružuje členské 
státy EU, Europol, úřady EPPO, úřad 
OLAF, Eurojust a CEPOL a jeho cílem je 
stanovit společný postup při prevenci a 
potírání jakýchkoli hrozeb proti 
prostředkům nástroje NGEU a obecněji 
proti finančnímu zdraví Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Komisi, aby spolupracovala 
s úřadem OLAF, Účetním dvorem a 
případně úřadem EPPO a zajistila, aby 
tyto orgány měly odpovídající kontrolní 
kapacity a aby jim členské státy poskytly 
plný přístup k informacím, aby mohly 
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vykonávat svá práva podle finančního 
nařízení a nařízení o Nástroji pro oživení 
a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Petri Sarvamaa

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
využily výroční zprávy Komise o 
dodržování zásad právního státu 
k rozhodnému boji proti systémové 
korupci a aby vytvořily účinné nástroje 
k její prevenci, potírání a stíhání a k boji 
proti podvodům a aby pravidelně 
sledovaly nakládání s veřejnými 
prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Victor Negrescu

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. připomíná, že Evropský parlament, 
sociální partneři, občanská společnost, 
akademická obec a místní orgány musí 
být aktivně zapojeni do řízení a dohledu 
nad prováděním národních plánů pro 
oživení a odolnost v každém členském 
státě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 329
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 33 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33b. vítá Operaci Sentinel, kterou dne 
15. října 2021 zahájil Europol ve 
spolupráci s úřadem EPPO, Eurojustem a 
úřadem OLAF a 21 členskými státy; cílem 
této operace je zmapovat zranitelná místa 
ve vnitrostátních systémech pro 
přidělování finančních prostředků, 
odhalit podvodné systémy používané k 
cíleným útokům na systém přidělování 
finančních prostředků a podpořit 
vyšetřování s vysokou prioritou zaměřená 
na cíle s vysokou hodnotou;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 33 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33b. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
budou zavedeny odpovídající kontrolní 
kapacity a že členské státy poskytnou 
Komisi, úřadu OLAF, Účetnímu dvoru a 
případně úřadu EPPO plný přístup k 
informacím, aby mohly vykonávat svá 
práva podle finančního nařízení a 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan
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Návrh usnesení
Bod 33 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33b. vyzývá Účetní dvůr, úřad OLAF, 
úřad EPPO a vnitrostátní orgány, aby 
plně využívaly svých pravomocí podle 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
a další příslušné právní předpisy a aby 
důkladně dohlížely na všechny výdaje 
Nástroje pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 33 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33c. vyzývá Účetní dvůr, úřady OLAF a 
EPPO, aby plně využívaly své úlohy podle 
nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost 
a vykonávaly důkladný dohled nad všemi 
výdaji Nástroje pro oživení a odolnost s 
cílem předcházet podvodům, korupci, 
střetu zájmů, odhalovat je, napravovat a 
vyšetřovat a případně ukládat správní 
sankce a zamezit dvojímu financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 33 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33c. znovu připomíná, že je důležité, 
aby Komise průběžně sledovala výdaje 
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Nástroje pro oživení a odolnost, a to i ex 
post, a zajistila spolu s členskými státy 
plnou transparentnost a řešila případné 
nedostatky v tomto ohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 33 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33d. připomíná, že v rámci postupu 
udělování absolutoria Komisi v souladu 
s článkem 319 Smlouvy o fungování EU 
se na Nástroj pro oživení a odolnost 
vztahuje podávání zpráv v rámci 
integrovaných finančních zpráv a zpráv 
o odpovědnosti podle článku 247 
finančního nařízení, a zejména 
samostatně ve výroční zprávě o řízení 
a výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 33 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33d. znovu připomíná, že je důležité, 
aby Komise průběžně sledovala výdaje 
Nástroje pro oživení a odolnost, a to i ex 
post; domnívá se, že je zapotřebí plné 
transparentnosti ze strany členských států, 
včetně údajů o provádění a řízení, aby 
bylo možné analyzovat výsledky Nástroje 
pro oživení a odolnost a odhalit případné 
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nedostatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 33 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33e. v rámci postupu udělování 
absolutoria Komisi v souladu s článkem 
319 Smlouvy o fungování EU se na 
Nástroj pro oživení a odolnost vztahuje 
podávání zpráv v rámci integrovaných 
finančních zpráv a zpráv o odpovědnosti 
podle článku 247 finančního nařízení, 
a zejména samostatně ve výroční zprávě 
o řízení a výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 33 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33f. vyzývá členské státy, aby 
shromažďovaly a zaznamenávaly údaje o 
konečných příjemcích a příjemcích 
finančních prostředků Unie v 
elektronickém standardizovaném a 
interoperabilním formátu a používaly 
jednotný nástroj pro vytěžování dat a 
hodnocení rizik, který má poskytnout 
Komise; dále připomíná, že je třeba 
digitalizovat veškeré podávání zpráv, 
sledování i audit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 338
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Získané poznatky

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. znovu potvrzuje úlohu Parlamentu 
při kontrole plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost, zejména prostřednictvím pěti 
plenárních rozprav konaných v roce 2021, 
dvou přijatých usnesení, čtyř dialogů s 
Komisí o oživení a odolnosti konaných v 
roce 2021, 20 schůzí specializované 
pracovní skupiny pro kontrolu Nástroje pro 
oživení a odolnost, parlamentních otázek a 
pravidelného toku informací a ad hoc 
žádostí o informace od Komise;

34. znovu potvrzuje úlohu Parlamentu 
při kontrole plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost, zejména prostřednictvím pěti 
plenárních rozprav konaných v roce 2021, 
dvou přijatých usnesení, čtyř dialogů s 
Komisí o oživení a odolnosti konaných v 
roce 2021, 20 schůzí specializované 
pracovní skupiny pro kontrolu Nástroje pro 
oživení a odolnost, parlamentních otázek a 
pravidelného toku informací a ad hoc 
žádostí o informace od Komise; 
připomíná, že článek 25 nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost požaduje, 
aby Komise předávala příslušné 
dokumenty a informace současně a za 
stejných podmínek Evropskému 
parlamentu a Radě; konstatuje, že i přes 
pomalý začátek řádného procesu toku 
dokumentů byly zavedeny vhodné 
komunikační postupy;

Or. en



AM\1251796CS.docx 185/212 PE729.897v01-00

CS

Pozměňovací návrh 340
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. znovu potvrzuje úlohu Parlamentu 
při kontrole plnění Nástroje pro oživení a
odolnost, zejména prostřednictvím pěti 
plenárních rozprav konaných v roce 2021, 
dvou přijatých usnesení, čtyř dialogů s 
Komisí o oživení a odolnosti konaných v 
roce 2021, 20 schůzí specializované 
pracovní skupiny pro kontrolu Nástroje pro 
oživení a odolnost, parlamentních otázek a 
pravidelného toku informací a ad hoc 
žádostí o informace od Komise;

34. znovu potvrzuje úlohu Parlamentu 
při kontrole plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost, zejména prostřednictvím pěti 
plenárních rozprav konaných v roce 2021, 
dvou přijatých usnesení, čtyř dialogů s 
Komisí o oživení a odolnosti konaných v 
roce 2021, 20 schůzí specializované 
pracovní skupiny pro kontrolu Nástroje pro 
oživení a odolnost, parlamentních otázek a 
pravidelného toku informací a ad hoc 
žádostí o informace od Komise; je i nadále 
odhodlán zajišťovat, že bude plně využívat 
všech možností, které nařízení nabízí ke 
kontrole výdajů Nástroje pro oživení a 
odolnost, a to i prostřednictvím místních 
opatření v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
José Gusmão

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. znovu potvrzuje úlohu Parlamentu 
při kontrole plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost, zejména prostřednictvím pěti 
plenárních rozprav konaných v roce 2021, 
dvou přijatých usnesení, čtyř dialogů s 
Komisí o oživení a odolnosti konaných v 
roce 2021, 20 schůzí specializované 
pracovní skupiny pro kontrolu Nástroje pro 
oživení a odolnost, parlamentních otázek a 
pravidelného toku informací a ad hoc 

34. znovu potvrzuje úlohu Parlamentu 
při kontrole plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost, zejména prostřednictvím pěti 
plenárních rozprav konaných v roce 2021, 
dvou přijatých usnesení, čtyř dialogů s 
Komisí o oživení a odolnosti konaných v 
roce 2021, 20 schůzí specializované 
pracovní skupiny pro kontrolu Nástroje pro 
oživení a odolnost, parlamentních otázek a 
pravidelného toku informací a ad hoc 
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žádostí o informace od Komise; žádostí o informace od Komise; vyzývá 
pracovní skupinu pro kontrolu Nástroje 
pro oživení a odolnost, aby plnila 
významnější úlohu při kontrole prováděcí 
fáze;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyjadřuje politování nad tím, že 
mnoho členských států nezapojilo do 
přípravy plánů pro oživení a odolnost 
odpovídajícím způsobem regionální, 
místní a další zúčastněné strany; 
upozorňuje, že řada projektů Nástroje pro 
oživení a odolnost bude nakonec 
realizována na místní úrovni; proto má 
odpovídající zapojení zúčastněných stran 
na místě klíčový význam; vyzývá členské 
státy a Komisi, aby zajistily lepší zapojení 
těchto zúčastněných stran do dalšího 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. zdůrazňuje, že řízení Nástroje pro 
oživení a odolnost nemá dostatečnou 
demokratickou kontrolu ze strany 
Evropského parlamentu a vnitrostátních 
parlamentů, což v mnoha členských 
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státech vedlo k tomu, že se stanovování 
rozpočtových priorit stalo pouhým 
technokratickým úkonem mezi Komisí a 
vnitrostátními vládami; zdůrazňuje, že 
demokratická odpovědnost mohla v 
některých případech posílit schopnost 
Komise vyjednat ambicióznější národní 
plány;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá Komisi, aby během dialogů 
o oživení a odolnosti uplatňovala 
otevřený, transparentní a konstruktivní 
přístup a aby dodržovala ustanovení čl. 26 
odst. 1, pokud jde o pravidelné kontakty s 
Parlamentem; připomíná, že 
interinstitucionální spolupráce navázaná 
prostřednictvím Nástroje pro oživení a 
odolnost by se měla stát minimálním 
pravidlem ve všech programech 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá Komisi, aby během dialogů 
o oživení a odolnosti uplatňovala 
otevřený, transparentní a konstruktivní 
přístup a aby dodržovala ustanovení čl. 26 
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odst. 1, pokud jde o pravidelné kontakty s 
Parlamentem; vyzývá, aby byl namísto ad 
hoc řešení sestaven harmonogram 
dialogů o oživení a odolnosti na zbývající 
část roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. připomíná, že provádění Nástroje 
pro oživení a odolnost a opatření 
národních plánů pro oživení a odolnost 
musí respektovat všechny příslušné právní 
předpisy, včetně zásady subsidiarity, 
respektování regionální a místní 
samosprávy a práva na řádnou správu 
podle práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. vyzývá členské státy, aby 
následovaly příkladu Evropského 
parlamentu a zřídily na úrovni 
vnitrostátních parlamentů parlamentní 
výbory, které by otevřeným, 
transparentním a demokratickým 
způsobem kontrolovaly provádění jejich 
plánů pro oživení a odolnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 348
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. vyjadřuje politování nad tím, že ne 
ve všech členských státech byly místní a 
regionální orgány, organizace občanské 
společnosti, sociální partneři nebo jiné 
příslušné zúčastněné strany dostatečně 
zapojeny do přípravy a provádění 
národních plánů pro oživení a odolnost, a 
vyzývá k jejich zapojení do provádění 
těchto plánů v nejvyšší možné míře podle 
vnitrostátních právních předpisů; 
připomíná, že místní a regionální orgány, 
organizace občanské společnosti, sociální 
partneři a další příslušné zúčastněné 
strany zaujímají přední místo při 
provádění národních plánů pro oživení a 
odolnost na místní úrovni, a připomíná 
Komisi a členským státům, že pro úspěšné 
oživení v Unii je rozhodující řádné 
zapojení místních a regionálních orgánů, 
organizací občanské společnosti, 
sociálních partnerů a dalších příslušných 
zúčastněných stran a jejich koordinace při 
provádění plánů; vyzývá proto k navázání 
strukturovaného dialogu s občanskou 
společností na úrovni EU, aby se zajistila 
podpora osvědčených postupů a byla 
stanovena potřeba opatření k řešení 
systémových problémů; požaduje 
pravidelný dialog s příslušnými 
zúčastněnými stranami v průběhu celé 
fáze provádění; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby do provádění příslušných 
milníků a cílů pokud možno plně zapojily 
místní a regionální orgány a nevládní 
organizace; zdůrazňuje úlohu nevládních 
organizací v monitorovacích výborech a 
podobných strukturách;
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Or. en

Pozměňovací návrh 349
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. vyjadřuje politování nad tím, že ne 
ve všech členských státech byly místní a
regionální orgány, organizace občanské 
společnosti, sociální partneři nebo jiné 
příslušné zúčastněné strany dostatečně 
zapojeny do přípravy a provádění 
národních plánů pro oživení a odolnost, a 
vyzývá k jejich zapojení do provádění 
těchto plánů v nejvyšší možné míře podle 
vnitrostátních právních předpisů; 
připomíná, že místní a regionální orgány, 
organizace občanské společnosti, sociální 
partneři a další příslušné zúčastněné 
strany zaujímají přední místo při 
provádění národních plánů pro oživení a 
odolnost na místní úrovni, a připomíná 
Komisi a členským státům, že pro úspěšné 
oživení v Unii je rozhodující řádné 
zapojení místních a regionálních orgánů, 
organizací občanské společnosti, 
sociálních partnerů a dalších příslušných 
zúčastněných stran a jejich koordinace při 
provádění plánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-Xavier 
Bellamy

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. vyjadřuje politování nad tím, že 
vnitrostátní parlamenty, regiony a obce se 
na přípravě národních plánů podílejí jen v 
omezené míře nebo dokonce vůbec; 
připomíná, že regiony a obce zaujímají 
přední místo při provádění plánů pro 
oživení a odolnost, a žádá Komisi a 
členské státy, aby zajistily řádné a 
důkladné zapojení regionů a obcí, 
sociálních partnerů, občanské společnosti, 
mládežnických organizací a dalších 
příslušných zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. je znepokojen tím, že v mnoha 
členských státech není dostatečně 
vyjasněn systém řízení národních plánů 
pro oživení a odolnost a rozdělení 
odpovědnosti za jejich provádění mezi 
centrální, regionální a místní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 34 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34c. znovu připomíná, že Nástroj pro 
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oživení a odolnost není politickým 
nástrojem, ale bezprecedentním nástrojem 
na podporu občanů a podniků, a vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že členské státy 
nebudou přidělovat finanční prostředky 
na základě politických kritérií; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že výzvy k 
předkládání návrhů na financování z 
Nástroje pro oživení a odolnost na 
vnitrostátní úrovni budou 
konkurenceschopné a budou umožňovat 
rovné podmínky, pokud jde o přístup 
regionů a obcí; varuje před tím, aby na 
vnitrostátní úrovni byly vydávány výzvy k 
předkládání návrhů tzv. „šité na míru“, 
kdy jsou kritéria navržena konkrétně pro 
jednoho soutěžitele; vyzývá Komisi a další 
orgány a instituce, které se podílejí na 
kontrolním systému, aby tyto případy 
vyšetřily a přijaly veškerá potřebná 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 34 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34c. znovu vyjadřuje politování nad 
skutečností, že řada členských států 
nezapojila místní a regionální orgány do 
procesu přípravy národních plánů pro 
oživení a odolnost nebo je zapojila jen 
nedostatečně a že ve většině případů nelze 
zjistit, do jaké míry byly jejich příspěvky
zohledněny; vyzývá členské státy, aby 
zajistily zapojení místních a regionálních 
orgánů do provádění Nástroje pro oživení 
a odolnost v nejvyšší možné míře podle 
vnitrostátních právních předpisů, a 
naléhavě vyzývá Komisi, aby za tímto 
účelem předložila pokyny; připomíná, že 
místní a regionální orgány se od ostatních 
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zúčastněných stran liší tím, že zaujímají 
přední místo při provádění práva EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 34 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34c. vyzývá členské státy, aby zajistily 
odpovídající systémy řízení fondů Nástroje 
pro oživení a odolnost, které budou 
zohledňovat specifické potřeby občanů na 
regionální a místní úrovni a budou 
zároveň dodržovat zásady nediskriminace 
a rovného zacházení; připomíná, že 
provádění opatření národních plánů pro 
oživení a odolnost musí postupovat v 
souladu se všemi příslušnými právními 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 34 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34d. očekává, že zpráva o přezkumu 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost, 
kterou připravila Komise, poskytne 
rozsáhlé údaje a analýzy o příspěvku 
národních plánů pro oživení a odolnost 
k provádění evropského pilíře sociálních 
práv, včetně dopadu národních plánů pro 
oživení a odolnost na genderovou rovnost 
a účinného příspěvku těchto národních 
plánů k genderové rovnosti, jakož i 
podpory malých a středních podniků a 
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strategické autonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-Xavier 
Bellamy

Návrh usnesení
Bod 34 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34d. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že systémy řízení prostředků Nástroje pro 
oživení a odolnost budou zohledňovat 
specifické potřeby regionální a místní 
úrovně, a aby zavedly systémy řízení, které 
umožní decentralizaci výdajů Nástroje pro 
oživení a odolnost souvisejících s místními 
a regionálními cíli;

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer, François-Xavier 
Bellamy

Návrh usnesení
Bod 34 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34e. znovu připomíná, že je třeba ve 
vhodných případech umožnit přístup 
soukromého sektoru k výdajům Nástroje 
pro oživení a odolnost; připomíná význam 
malých a středních podniků při provádění 
Nástroje pro oživení a odolnost a varuje 
před opatřeními, která by malým a 
středním podnikům znemožnila přístup k 
financování z Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyzývá Komisi, aby předložila 
podrobné analýzy přístupu soukromého 
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sektoru k financování Nástroje pro 
oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 34 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34e. vybízí Komisi, aby prozkoumala 
způsoby, jak do sledování provádění 
Nástroje pro oživení a odolnost zapojit 
místní a regionální samosprávy a 
organizace občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Siegfried Mureşan, José Manuel Fernandes, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Markus Ferber, Esther de Lange, Markus Pieper, Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 34 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34f. připomíná, že podle nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost Komise 
provádí informační a komunikační 
činnosti týkající se tohoto nástroje, akcí 
uskutečněných v jeho rámci a dosažených 
výsledků; a v případě potřeby informuje 
o svých krocích kontaktní kanceláře 
Evropského parlamentu a zapojí je do 
těchto činností;

Or. en
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Pozměňovací návrh 360
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který umožní každému občanovi 
sledovat plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost;

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který by měl každému občanovi 
umožnit sledovat plnění Nástroje pro 
oživení a odolnost; konstatuje, že 
v souladu s aktem v přenesené pravomoci 
o společných ukazatelích podávají členské 
státy zprávy o několika ukazatelích; 
vyjadřuje politování nad tím, že tyto 
ukazatele nezahrnují zprávy o biologické 
rozmanitosti a územní soudržnosti 
a postrádají rozměr zaměřený na 
výkonnost nebo dopad; domnívá se, že 
srovnávací přehled ve své současné 
podobě není koncipován pro účely 
sledování výkonnosti členských států a k 
zobrazení pokroku při provádění plánu 
pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který umožní každému občanovi
sledovat plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost;

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který umožní každému občanovi 
sledovat plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyjadřuje však politování nad 
tím, že srovnávací přehled neodráží, do 
jaké míry členské státy účinně směřují 
finanční prostředky na financování svých 
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projektů a jaká je jejich výše;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který umožní každému občanovi 
sledovat plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost;

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který umožní každému občanovi 
sledovat plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyzývá Komisi, aby zlepšila a 
rozšířila možnosti srovnávacího přehledu, 
a zajistila tak vysokou míru viditelnosti a 
odpovědnosti Nástroje pro oživení a 
odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který umožní každému občanovi 
sledovat plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost;

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který umožní každému občanovi 
sledovat plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost; vyzývá Komisi, aby v dubnu 
2022 podle plánu spustila Srovnávací 
přehled oživení a odolnosti a dvakrát 
ročně zajišťovala jeho aktualizaci v 
souladu s nařízením o Nástroji pro oživení 
a odolnost; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
vymáhala poskytování údajů nezbytných 
pro podávání zpráv o pokroku týkajících 
se šesti pilířů nařízení o Nástroji pro 
oživení a odolnost ze strany členských 
států, a umožnila tak každému občanovi 
sledovat provádění Nástroje pro oživení a 
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odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který umožní každému občanovi 
sledovat plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost;

35. vítá, že v prosinci 2021 bude 
spuštěn srovnávací přehled oživení a 
odolnosti, který umožní každému občanovi 
sledovat plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost; konstatuje, že v souladu s aktem 
v přenesené pravomoci o společných 
ukazatelích podávají členské státy zprávy 
o několika ukazatelích, včetně ukazatelů 
týkajících se provádění evropského pilíře 
sociálních práv a podporovaných malých 
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. připomíná, že podle nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost Komise 
provádí informační a komunikační 
činnosti týkající se tohoto nástroje; vybízí 
Komisi, aby prostřednictvím svých 
zastoupení v členských státech a ve 
spolupráci s kontaktními kancelářemi 
Evropského parlamentu v členských 
státech zahájila v členských státech 
činnosti, které budou propagovat 
srovnávací přehled a představovat různé 
analýzy provedené Komisí, včetně 6 pilířů; 
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vybízí Komisi, aby zveřejnila podrobnou 
analýzu kladných účinků Nástroje pro 
oživení a odolnost tím, že upozorní na 
osvědčené postupy při provádění 
národních plánů pro oživení a odolnost a 
předloží doporučení pro překonání 
překážek při provádění a zlepšení 
účinného využívání prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
pravidelně vyhodnocovaly a zveřejňovaly 
výši skutečného čerpání prostředků z 
Nástroje pro oživení a odolnost; očekává, 
že zpráva o přezkumu provádění Nástroje 
pro oživení a odolnost, kterou připravila 
Komise, poskytne rozsáhlé údaje a 
analýzy o skutečné výši výdajů a čerpání,
o vyplácení finančních prostředků 
jednotlivým prováděcím orgánům (např. 
místním a regionálním orgánům) a o 
případné existenci úzkých míst ve 
vnitrostátních orgánech veřejné správy, 
které brání odpovídajícímu provádění 
národních plánů pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. vyjadřuje však politování nad tím, 
že členské státy nebyly ochotny poskytnout 
podrobnější údaje, které by byly zahrnuty 
do srovnávacího přehledu oživení a 
odolnosti; konstatuje, že podrobnější 
údaje by občanům umožnily lépe dohlížet 
na to, zda jejich vlády nesou odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 35 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35b. poukazuje na to, že vnitrostátní 
orgány veřejné správy čelí značné výzvě, 
pokud jde o čerpání veškerých finančních 
prostředků Nástroje pro oživení a odolnost 
v tak krátkém časovém období; naléhavě 
vyzývá Evropskou komisi, aby aktivně 
podporovala členské státy, které mají 
problémy s čerpáním finančních 
prostředků EU, při řešení tohoto 
problému, aby mohly být prostředky 
Nástroje pro oživení a odolnost úspěšně 
vypláceny v celé Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 35 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35b. hodlá plně využít celou řadu 
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možností, které nabízí nařízení o Nástroji 
pro oživení a odolnost k hodnocení a 
propagaci Nástroje pro oživení a odolnost, 
a to i prostřednictvím akcí na místní, 
regionální a vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 35 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35c. vítá iniciativu evropské veřejné 
ochránkyně práv na vypracování „zásad 
správné praxe pro řízení transparentnosti 
při využívání prostředků na oživení“;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Linea Søgaard-Lidell, Nicola Beer, Caroline Nagtegaal, Moritz Körner, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že ve zprávách o 
národních plánech pro oživení a odolnost 
podávají členské státy informace o svých 
komunikačních strategiích; vyjadřuje však 
politování nad tím, že bez jednoznačného 
standardu se plány pro tyto komunikační 
kampaně velmi liší, čímž se omezí 
viditelnost Nástroje pro oživení a odolnost 
a financování z EU celkově;

36. konstatuje, že ve zprávách o 
národních plánech pro oživení a odolnost 
podávají členské státy informace o svých 
komunikačních strategiích; vyjadřuje však 
politování nad tím, že bez jednoznačného 
standardu se plány pro tyto komunikační 
kampaně velmi liší, čímž se omezí 
viditelnost Nástroje pro oživení a odolnost 
a financování z EU celkově; vyzývá Komisi 
a členské státy, aby zajistily, že povinné 
jednotné internetové stránky národních 
plánů pro oživení a odolnost budou 
obsahovat: a) plány zadávání veřejných 
zakázek s cílem zvýšit transparentnost a 
umožnit společnostem z různých 
členských států ucházet se o projekty a b) 
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seznam dodavatelů umožňující registraci, 
aby hlavní dodavatelé měli lepší přehled o 
potenciálních subdodavatelích v jiných 
členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Dragoş Pîslaru, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že ve zprávách o 
národních plánech pro oživení a odolnost 
podávají členské státy informace o svých 
komunikačních strategiích; vyjadřuje však 
politování nad tím, že bez jednoznačného 
standardu se plány pro tyto komunikační 
kampaně velmi liší, čímž se omezí 
viditelnost Nástroje pro oživení a odolnost 
a financování z EU celkově;

36. konstatuje, že ve zprávách o 
národních plánech pro oživení a odolnost 
podávají členské státy informace o svých 
komunikačních strategiích; vyjadřuje však 
politování nad tím, že bez jednoznačného 
standardu se plány pro tyto komunikační 
kampaně velmi liší, čímž se omezí 
viditelnost Nástroje pro oživení a odolnost 
a financování z EU celkově; vyzývá k další 
harmonizaci informací, které jsou 
dostupné občanům o provádění Nástroje 
pro oživení a odolnost na vnitrostátní 
úrovni a o vnitrostátních komunikačních 
strategiích souvisejících s tímto nástrojem 
s cílem podpořit transparentnost a 
odpovědnost, čímž by se posílila vlastní 
odpovědnost za provádění; vyzývá Komisi, 
aby doporučila harmonizovaný přístup a 
pravidla pro uvádění informací o 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost 
na vnitrostátní/regionální úrovni, a žádá 
členské státy, aby tato pravidla dodržovaly 
nebo vysvětlily, proč se od nich odchýlily;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Gilles Boyer
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Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala a 
předložila různé scénáře, jak využít 
zkušenosti z Nástroje pro oživení a 
odolnost ke zlepšení rámce správy 
ekonomických záležitostí EU; zdůrazňuje, 
že k zajištění řádné demokratické 
legitimity musí takový rámec překonat 
nedostatky v oblasti parlamentní 
odpovědnosti a nedostatečného 
demokratického dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Zkušenosti získané z Nástroje pro oživení 
a odolnost

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Dragoş Pîslaru, Luis Garicano, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Valérie Hayer, 
Stéphanie Yon-Courtin, Fabienne Keller, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. zdůrazňuje, že revize rámce EU 
pro správu ekonomických záležitostí bude 
představovat příležitost poučit se z 
úspěchů, ale i neúspěchů Nástroje pro 
oživení a odolnost; vyzývá Komisi, aby 
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řádně zvážila zapojení místních 
a regionálních orgánů a organizací 
občanské společnosti do jakéhokoli 
budoucího mechanismu hospodářské 
koordinace, který bude řídit investice v 
členských státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. zdůrazňuje, že nad rámec 
závazkového období Nástroje pro oživení a 
odolnost je třeba vytvořit moderní a 
účinný rámec pro společnou fiskální 
politiku EU; zdůrazňuje, že k zajištění 
demokratické legitimity musí takový 
rámec překonat nedostatky evropského 
semestru v oblasti parlamentní 
odpovědnosti a v současnosti 
nedostatečného demokratického dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 36 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36c. dochází k závěru, že příprava a 
provádění Nástroje pro oživení a odolnost 
jsou zdrojem důležitých poznatků a 
mohou sloužit jako inspirace při 
odhalování a řešení společných 
strukturálních problémů a investičních 
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potřeb; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
integraci evropského semestru s 
Nástrojem pro oživení a odolnost; v této 
souvislosti vyzývá k tomu, aby se 
vnitrostátní plány reforem a investic, které 
řeší doporučení pro jednotlivé země, 
postupy při makroekonomické 
nerovnováze a celoevropské priority staly 
standardní součástí semestru; domnívá se, 
že tyto plány by měly být utvářeny na 
základě víceletého cyklu koordinace 
hospodářské politiky, který by zvýšil 
vlastní odpovědnost státu tím, že by 
reformy byly vázány spíše na milníky 
a cíle než na přesné prostředky k jejich 
dosažení;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 36 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36d. poukazuje na úspěchy Nástroje 
pro oživení a odolnost při ochraně 
fiskálního prostoru členských států před 
neočekávaným a výrazným hospodářským 
otřesem, který způsobila pandemie 
COVID-19; navrhuje, aby byly podobné 
mechanismy financované prostřednictvím 
struktury podobné nástroji NGEU podle 
článku 122 a článku 175 SFEU používány 
k ochraně stability Unie i za jiných 
výjimečných okolností s vážnými 
důsledky; konstatuje, že mimořádná 
situace, kterou představuje změna 
klimatu, zakládá výjimečné okolnosti, 
které vyžadují takové mechanismy k 
řešení mimořádné situace v oblasti 
klimatu a energetické krize a k vytvoření 
plně obnovitelného energetického systému 
EU do roku 2035; totéž platí pro ruskou 
agresi proti Ukrajině a související sankce, 
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které mají značně nepříznivé hospodářské 
dopady na všechny členské státy, přičemž 
některé z nich postihují více než jiné, a 
zvyšují naléhavou potřebu urychlit 
transformaci energetiky s cílem učinit 
Evropu do roku 2030 skutečně 
energeticky nezávislou;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Damian Boeselager, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 36 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36e. poukazuje na to, že fiskální 
architektura EU není stále úplná, neboť 
EU postrádá stálé smysluplné rozpočtové 
nástroje, které by zlepšily její schopnost 
reagovat na makroekonomické otřesy, a 
tím zvýšily její odolnost; požaduje, aby 
byla vytvořena stálá rozpočtová kapacita, 
která by řešila běžné otřesy nebo otřesy 
specifické pro jednotlivé země, které jsou 
příliš velké na to, aby je bylo možné 
kompenzovat prostřednictvím 
stabilizačního dopadu měnové politiky 
nebo automatických stabilizačních 
mechanismů ve vnitrostátních rozpočtech, 
a také za účelem vyčlenění vládních 
investic pro účinnější poskytování 
evropských veřejných statků;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Damian Boeselager, Luis Garicano, Guy Verhofstadt

Návrh usnesení
Bod 36 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36f. považuje okamžitý a dočasný zákaz 
dovozu všech fosilních paliv z Ruska za 
strategickou a morální povinnost a jasný 
signál Putinovu režimu, aby zastavil válku 
na Ukrajině; poukazuje na to, že taková 
opatření s sebou nesou značné náklady, 
které budou mít různý dopad na jednotlivé 
členské státy v závislosti na jejich 
fiskálním prostoru, energetické závislosti 
a obchodní bilanci s Ruskem; zastává 
názor, že i když prostředky z nástroje 
NextGenerationEU ještě nebyly zcela 
vyčerpány, ochrana fiskálního prostoru 
vážně postižených členských států 
vyžaduje nový Fond jednoty EU, který by 
byl financován z grantů a půjček na 
úrovni EU; navrhuje, aby se přidělování 
prostředků řídilo úměrně dopadům války, 
sankcí a přerušení dodávek energie na 
hospodářství členských států s cílem 
investovat do energetické účinnosti a 
nezávislosti a ochránit obyvatele a 
podniky před vážnými sociálně-
ekonomickými dopady;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi, aby plně zohlednila 
názory Parlamentu v nadcházející zprávě o 
přezkumu plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost, kterou Komise předloží 
Parlamentu a Radě do 31. července 2022;

37. vyzývá Komisi, aby plně zohlednila 
názory Parlamentu v nadcházející zprávě o 
přezkumu plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost, kterou Komise předloží 
Parlamentu a Radě do 31. července 2022; 
vyzývá Komisi, aby při vypracovávání 
uvedené zprávy zohlednila také příspěvky 
místních a regionálních orgánů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 382
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi, aby plně zohlednila 
názory Parlamentu v nadcházející zprávě o 
přezkumu plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost, kterou Komise předloží 
Parlamentu a Radě do 31. července 2022;

37. vyzývá Komisi, aby plně zohlednila 
názory Parlamentu v nadcházející zprávě o 
přezkumu plnění Nástroje pro oživení a 
odolnost, kterou Komise předloží 
Parlamentu a Radě do 31. července 2022; 
znovu potvrzuje, že větší zapojení 
Evropského parlamentu je nezbytné ke 
zlepšení demokratické odpovědnosti řízení 
Nástroje pro oživení a odolnost a v 
konečném důsledku k posílení dynamiky 
evropské integrace;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. znovu připomíná odhad Komise, že 
k řešení výzev digitální, ekologické a 
spravedlivé transformace a sociálního 
oživení jsou zapotřebí dodatečné roční 
veřejné investice v řádu tří miliard; 
upozorňuje, že řešení důsledků ruské 
invaze na Ukrajině si vyžádá další 
prostředky; zdůrazňuje proto, že vyšší 
úroveň investic musí být stabilizována a 
vzestupná konvergence v EU musí být v 
nadcházejících letech posílena;

Or. en



AM\1251796CS.docx 209/212 PE729.897v01-00

CS

Pozměňovací návrh 384
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. poukazuje na to, že místní a 
regionální orgány mají v mnoha 
případech zákonné pravomoci a 
kompetence v oblastech politiky, které 
jsou pro Nástroj pro oživení a odolnost 
klíčové; zdůrazňuje, že zapojení místních 
a regionálních orgánů do Nástroje pro 
oživení a odolnost má zásadní význam pro 
účinnost jeho provádění, neboť plní 
klíčovou úlohu při přípravě a provádění 
mnoha politik a investic; vyzývá k 
aktivnějšímu zapojení místních a 
regionálních orgánů a k většímu zapojení 
těchto orgánů do provádění národních 
plánů pro oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. vyzývá členské státy, aby v 
dohodách uzavřených s Evropskou komisí 
o provozních ujednáních a v jednotlivých 
právních závazcích týkajících se 
finančních příspěvků jednoznačně 
vymezily úlohu místních a regionálních 
orgánů při provádění, dalším plánování a 
hodnocení národních plánů pro oživení a 
odolnost v souladu se svými vnitrostátními 
ústavními předpisy a rozdělením 
pravomocí; žádá, aby členské státy do 
svých zpráv o provádění Nástroje pro 
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oživení a odolnost zahrnuly oddíl týkající 
se zapojení místních a regionálních 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. vítá sdělení Komise o pokynech 
k provádění fiskální politiky v roce 2023 
a její výzvu k zachování podpůrné celkové 
orientace fiskální politiky, aby byla 
připravena reagovat na vývoj hospodářské 
situace; v tomto ohledu očekává, že 
obecná úniková doložka zůstane 
aktivována, dokud budou trvat související 
hospodářské důvody;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 37 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37c. vyzývá Komisi, aby za při 
přepracování společné evropské fiskální 
architektury vycházela ze zásad nástroje 
NGEU; považuje nástroj NGEU za cenný 
a spolehlivý plán evropské strategie růstu 
pro příští desetiletí a požaduje společnou 
rozpočtovou kapacitu určenou na 
evropské strategické investice v souladu s 
prioritami EU a s funkcí 
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makroekonomické stabilizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 37 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37d. konstatuje, že investice Nástroje 
pro oživení a odolnost do ekologické a 
digitální transformace by měly přispět ke 
zvýšení strategické autonomie a 
nezávislosti EU, zejména ke snížení její 
závislosti na dovozu fosilních paliv, a s 
ohledem na současnou situaci vyzývá 
zejména k urychlení investic s cílem 
zajistit strategickou autonomii a 
nezávislost a posílit bezpečnost dodávek 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Costas Mavrides, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques
za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 37 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37e. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vyvodily závěry z plnění Nástroje pro 
oživení a odolnost a zlepšily mechanismy, 
jimiž se řídí rámec správy ekonomických 
záležitostí, zejména pokud jde o zavedení 
transparentnějšího a demokratičtějšího 
procesu koordinace, vymezení základních 
politických směrů, spolupráci mezi 
evropskými orgány s vnitrostátními 
vládami a zúčastněnými stranami a 
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posílení vlastní odpovědnosti jednotlivých 
států za tvorbu politik poskytováním 
pozitivních pobídek pro produktivní 
investice a reformy, vypracování 
vnitrostátních programů reforem a 
investic a provádění sociálně vyvážených 
a udržitelných strukturálních reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea, Esteban González Pons, José 
Manuel García-Margallo y Marfil

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. pověřuje svou předsedkyni, aby 
předala toto usnesení Radě, Komisi a 
vládám a parlamentům členských států.

38. pověřuje svou předsedkyni, aby 
předala toto usnesení Radě, Komisi, 
Evropskému výboru regionů a vládám a 
parlamentům členských států.

Or. en
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