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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ

Cíl a načasování zprávy 

V článku 16 nařízení 2021/241, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, se stanoví, 

že Komise do 31. července 2022 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o přezkumu 

provádění tohoto nástroje. Účelem této zprávy Evropského parlamentu o provádění je 

poskytnout podklady Evropského parlamentu k tomuto přezkumu, pokud jde o názory na 

pokrok v provádění Nástroje pro oživení a odolnost.

Souvislosti návrhu 

Cílem Nástroje pro oživení a odolnost, zřízeného nařízením 2021/241, je poskytovat 

členským státům finanční prostředky prostřednictvím grantů a půjček na financování reforem 

a investic, pomáhat občanům a ekonomikám vyrovnat se s dopady pandemie COVID-19 a 

vytvořit základ pro udržitelné oživení. Financování z tohoto nástroje je podmíněno splněním 

konkrétních podmínek stanovených v článku 18 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. 

Aby mohly členské státy získat financování z Nástroje pro oživení a odolnost, musí v 

národním plánu pro oživení a odolnost předložit ucelený soubor reforem a investic. Při 

posuzování plánů klade Komise důraz na jejich relevanci, účinnost, efektivnost a ucelenost1 a 

navrhuje Radě jejich přijetí prostřednictvím prováděcích rozhodnutí Rady. Nástroj pro 

oživení a odolnost je nástroj založený na dosažených výsledcích a platby jsou podmíněny 

dosažením milníků a cílů, jak bylo schváleno v prováděcím rozhodnutí Rady. 

Úloha Evropského parlamentu 

Evropský parlament věnuje zvláštní pozornost kontrole a dohledu nad Nástrojem pro oživení 
a odolnost. Za tímto účelem zřídil řadu kanálů pro pravidelnou výměnu názorů s Komisí a pro 
předávání informací v souladu s články 25 a 26 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost. 
V roce 2021 uspořádal Evropský parlament pět rozprav v plénu a přijal dvě plenární usnesení. 
V souladu s článkem 26 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost se ve společném výboru 
Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru konaly čtyři dialogy o oživení 
a odolnosti s výkonným místopředsedou Dombrovskisem a komisařem Gentilonim. Dne 
4. března 2021 zřídila Konference předsedů pracovní skupinu Rozpočtového výboru 
a Hospodářského a měnového výboru pro kontrolu Nástroje pro oživení a odolnost2. V roce 

                                               
1 Relevance: a) příspěvek ke všem šesti pilířům; b) příspěvek k účinnému řešení všech výzev identifikovaných v 
příslušných doporučeních pro jednotlivé země nebo k jejich významné části; c) příspěvek k posílení potenciálu 
růstu a tvorby pracovních míst a k provádění evropského pilíře sociálních práv; d) zajištění, aby žádné opatření 
významně nepoškozovalo cíle v oblasti životního prostředí; e) příspěvek k zelené transformaci, včetně 
biologické rozmanitosti, a zda představuje alespoň 37 %; f) příspěvek k digitální transformaci a zda představuje 
alespoň 20 %; včetně bezpečnostního sebehodnocení. 
Účinnost: g) zda se očekává, že národní plány pro oživení a odolnost budou mít na dotčený členský stát trvalý 
účinek; h) zajištění účinného sledování a provádění národních plánů pro oživení a odolnost. 
Efektivnost: i) zda je výše odhadovaných celkových nákladů národních plánů pro oživení a odolnost přiměřená; 
j) zda se očekává, že opatření zajistí prevenci, odhalování a nápravu korupce, podvodů a střetu zájmů. 
Ucelenost: k) zda národní plány pro oživení a odolnost obsahují opatření k provádění reforem a veřejných 
investičních projektů představujících ucelené činnosti.
2 Pracovní skupinu pro kontrolu Nástroje pro oživení a odolnost tvoří 27 řádných členů a 14 náhradníků z 
Hospodářského a měnového výboru a Rozpočtového výboru a z následujících přidružených výborů: Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Rozpočtového výboru, Výboru pro zaměstnanost 
a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku a Výboru pro dopravu a cestovní ruch.
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2021 uspořádala 18 jednání s Komisí, odborníky a zúčastněnými stranami. Na žádost členů 
Komise poskytla obrovské množství informací o národních plánech pro oživení a odolnost, 
jejich milnících a cílech a strategiích v oblasti komunikace a viditelnosti. Členové rovněž 
dostávají informace, které Komise sdílí s expertní skupinou členských států o provádění 
Nástroje pro oživení a odolnost a zaměstnanci Evropského parlamentu se účastní jejích 
jednání. Všechny tyto kanály jsou využívány k vyjadřování názorů a očekávání Evropského 
parlamentu týkajících se různých aspektů provádění Nástroje pro oživení a odolnost. 

Provádění Nástroje pro oživení a odolnost

Nástroj pro oživení a odolnost byl zřízen, aby poskytoval finanční pomoc členským státům při 

řešení sociálních a hospodářských dopadů krize COVID-19. V pracovním dokument útvarů 

Komise, který hodnotí efekty přelévání Nástroje pro oživení a odolnost, se uvádí: „pro scénář 

rychlého čerpání (čtyři roky) s rovnoměrným rozložením výdajů mezi roky 2021 a 2024 jsme 

zjistili, že úroveň reálného HDP v EU-27 může být přibližně o 1,5 % vyšší, než by tomu bylo 

bez použití investic z evropského nástroje na podporu oživení (v roce 2024).“ I když 

hospodářské dopady Nástroje pro oživení a odolnost nelze zcela oddělit od ostatního vývoje, 

zdá se, že lze dospět k závěru, že Nástroj pro oživení a odolnost má na HDP EU příznivý 

dopad. 

Z Nástroje pro oživení a odolnost je k dispozici 385,8 miliardy EUR v podobě půjček a 

338 miliard EUR v podobě grantů (v běžných cenách). Do poloviny února 2022 předložily 

všechny členské státy s výjimkou jednoho národní plány pro oživení a odolnost, které 

požadují celkem 337,5 miliardy EUR v grantech a 166 miliard EUR v půjčkách. Čtyři plány 

čekají na posouzení ze strany Komise. Sedm zemí požádalo o půjčky, i když je stále možné, 

že v budoucnu budou žádat o další půjčky. Rada dosud schválila všech 22 posouzení Komise. 

Tyto plány požadovaly maximální možnou částku 291,2 miliard EUR v grantech. Šest ze 

schválených plánů rovněž požadovalo půjčky v celkové výši 153,9 miliard EUR (o půjčku 

požádalo i Polsko, jehož národní plán pro oživení a odolnost je ve fázi hodnocení). 21 zemí 

obdrželo předběžné financování až do výše 13 % z celkového přídělu, což představuje až 56,6 

miliard EUR.3 Irsko o předběžné financování nepožádalo. V listopadu 2021 předložily 

Španělsko a Francie žádost o platbu; španělská žádost o vyplacení 10 miliard EUR byla 

schválena dne 3. prosince a proplacena dne 27. prosince 2021. Komise rovněž obdržela žádost 

o platbu od Řecka (3,6 miliard EUR) a Itálie (21 miliard EUR) koncem prosince 2021 a od 

Portugalska v lednu 2022 (1,16 miliard EUR), které dosud nebyly schváleny.4

 Provádění šesti pilířů 

Podle Komise všechny národní plány pro oživení a odolnost splnily ekologický cíl ve výši 

alespoň 37 % stanovený v nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost a celkové výdaje z pilíře 

na zelenou transformaci dosahují téměř 50 %, tj. 220 miliard EUR. Toto příznivé hodnocení 

Komise bylo některými externími zúčastněnými stranami zpochybněno.5 Na zasedání 

pracovní skupiny pro Nástroj pro oživení a odolnost dne 26. května 2021 Komise poukázala 

                                               
3 Balíček EU pro oživení, výzkumné služby poslancům, 2021
4 Srovnávací přehled Nástroje pro oživení a odolnost, Evropská komise
5 Viz například Green Recovery Tracker (Index zeleného oživení) vypracovaný ústavem Wuppertal Institute a 
analytického střediska E3G – Third Generation Environmentalism a studie analytického střediska E3G nazvaná 
Renovate2Recover (Renovací k oživení).
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na skutečnost, že nejvyšší příspěvek se předpokládá u opatření v oblasti čisté dopravy, 

renovace budov, čisté energie a oběhového hospodářství a biologické rozmanitosti.

Všechny členské státy dosáhly digitálního cíle ve výši alespoň 20 %, přičemž některé z nich 
přidělily více než polovinu svých prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost na opatření 
spadající do digitálního cíle.6 Podle Komise dosahují celkové výdaje pilíře na digitální 
transformaci téměř 29 %, tj. 130 miliard EUR. Na zasedání pracovní skupiny pro Nástroj pro 
oživení a odolnost dne 17. května 2021 Komise uvedla, že národní plány pro oživení a 
odolnost obsahují silný důraz na digitalizaci veřejných služeb, včetně sektoru zdravotnictví, 
přičemž další opatření zahrnují digitalizaci podnikání, konektivitu, výzkum a vývoj v digitální 
oblasti a pokročilé technologie. 

Podle Komise věnují národní plány pro oživení a odolnost téměř 50 % celkových výdajů, tj. 

203 miliard EUR, na opatření třetího pilíře na inteligentní a udržitelný růst podporující 

začlenění, včetně hospodářské soudržnosti, pracovních míst, produktivity, 

konkurenceschopnosti, výzkumu, vývoje a inovací a dobře fungujícího vnitřního trhu se 

silnými malými a středními podniky. Řada členských států zavedla opatření týkající se 

projektů v oblasti konektivity, reforem podnikatelského prostředí, podpory soukromých 

investic nebo reforem soudnictví a zadávání veřejných zakázek. 

Členské státy věnují téměř 43 % z celkových výdajů národních plánů pro oživení a odolnost, 

tj. 189 miliard EUR, na pilíř sociální a územní soudržnosti. Na zasedání pracovní skupiny pro 

Nástroj pro oživení a odolnost dne 27. května 2021 Komise uvedla, že v národních plánech 

pro oživení a odolnost jsou významně zastoupena různá opatření, od investic do dovedností a 

zdravotní péče, přes opatření na zlepšení zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin, rovnost 

žen a mužů až po podporu osob z přistěhovaleckého prostředí. Pokud jde o politiky trhu 

práce, opatření zahrnují poskytování pobídek v oblasti zaměstnanosti konkrétním 

znevýhodněným skupinám. 

Celkový příděl z národních plánů pro oživení a odolnost do pátého pilíře na odolnost systému 

zdravotní péče a ekonomickou, sociální a institucionální odolnost za účelem zvýšení 

připravenosti na krize a schopnosti reagovat na krize činí přibližně 17 %, tj. 76 miliard EUR. 

Podle Komise dosahují celkové výdaje na opatření související se zdravotní péčí přibližně 

37 miliard EUR, tj. 8 % celkových výdajů plánů. Na zasedání pracovní skupiny pro Nástroj 

pro oživení a odolnost dne 29. června 2021 Komise poukázala na to, 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. 

Pokud jde o poslední pilíř politiky pro příští generaci, děti a mládež, jako je vzdělávání a 

rozvoj dovedností, předpokládají schválené národní plány pro oživení a odolnost výdaje ve 

výši 49 miliard EUR, tj. 11,5 %. Z údajů předložených Komisí dne 27. května 2021 vyplývá, 

že většina plánů zahrnuje opatření zaměřená na zlepšení digitálních dovedností, reformy 

odborného vzdělávání a přípravy, výkonnost vzdělávání a zvýšení kapacity ve 

vysokoškolském vzdělávání.

 Dodržování podmínek, horizontálních zásad a dalších prvků nařízení o Nástroji 

pro oživení a odolnost

                                               
6 Srovnávací přehled oživení a odolnosti
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Komise ve svém hodnocení dospěla k závěru, že všechny národní plány pro oživení a 

odolnost splňují 11 podmínek, a proto většině národních plánů pro oživení a odolnost udělila 

hodnocení A. Všechny členské státy však obdržely hodnocení B za kritérium, které posuzuje, 

zda jsou odhadované celkové náklady na národní plány pro oživení a odolnost přiměřené. 

Kromě toho musí národní plány pro oživení a odolnost splňovat horizontální zásady a další 

prvky nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost, jako např:

 Podle čl. 17 odst. 2 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost předpokládá možnost 
zahrnout do národních plánů pro oživení a odolnost opatření ke zmírnění účinků pandemie 
COVID-19 zahájená od 1. února 2020.

 Podle článku 5 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost by tento nástroj neměl sloužit 

jako náhrada opakujících se výdajů rozpočtu členského státu, pokud to není řádně 

odůvodněno. Komise uvedla, že schválené plány pokrývají pouze počáteční náklady na 

přípravu a zahájení reforem s opakujícími se náklady, pokud je možné zajistit financování 

budoucích nákladů ze státního rozpočtu členského státu (nebo jiných nástrojů).

 Podle 23. bodu odůvodnění nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost by nástroj měl 

podporovat činnosti, které plně respektují zásadu „významně nepoškozovat“ ve smyslu 

článku 17 nařízení (EU) 2020/852 („nařízení o taxonomii“7). Hodnocení podle zásady 

„významně nepoškozovat“ bylo provedeno pro každé opatření podle technických pokynů 

Komise a taxonomie a na základě vysvětlení poskytnutého členskými státy. Aby byla tato 

zásada dodržena, některé členské státy byly nuceny přehodnotit určitá opatření, zejména v 

oblastech spalování odpadu, vozidel využívajících spalovací motory a fosilní paliva, 

dobíjecí infrastruktury, zařízení ETS a podpory odvětví letectví, dálkového vytápění nebo 

výměny kotlů.

 Podle čl. 18 odst. 4 písm. o) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost obsahují národní 

plány pro oživení a odolnost vysvětlení očekávaného příspěvku opatření uvedených v 

tomto plánu k rovnosti žen a mužů, k rovným příležitostem pro všechny a k začleňování 

těchto cílů. Převážná většina národních plánů pro oživení a odolnost obsahuje zvláštní 

část vysvětlující, jak plán řeší aspekty a výzvy související s pohlavím8. 

 Podle čl. 18 odst. 4 písm. h) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost obsahují národní 

plány pro oživení a odolnost údaj o tom, zda opatření obsažená v tomto plánu zahrnují 

přeshraniční projekty nebo projekty pro více zemí. 

Podle článku 7 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost umožňuje tento nástroj omezený 
převod finančních prostředků. 
Podle článku 28 Komise a dotčené členské státy posilují synergie a zajišťují účinnou 
koordinaci mezi tímto nástrojem a ostatními programy a nástroji Unie. Na zasedání pracovní 
skupiny pro Nástroj pro oživení a odolnost dne 25. ledna 2022 Komise vysvětlila, že synergie 
mezi fondy lze prokázat využitím znalostí získaných v rámci jiných programů při přípravě 
opatření v rámci Nástroje pro oživení a odolnost. Komise rovněž poukázala na oblasti, v nichž 
dochází k překrývání (viz příspěvek ze dne 19. října 2021 na zasedání pracovní skupiny pro 

                                               
7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelných investic
8 Hloubková analýza Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí Country Specific Recommendations 
and Recovery and Resilience Plans - Thematic overview on gender-related issues (Doporučení pro jednotlivé 
země a plány pro oživení a odolnost – tematický přehled otázek týkajících se rovnosti žen a mužů)
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Nástroj pro oživení a odolnost), a upozornila, že se jedná o záměr, a proto je třeba provádět 
individuální posouzení toho, co by mělo být z kterého programu financováno. 

 Ochrana finančních zájmů Unie 

Na základě článku 22 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost jsou členské státy především 

odpovědné za zajištění ochrany finančních zájmů EU, a proto musí být auditní systémy 

členských států dostatečné k provádění auditů nezbytných k předcházení podvodům, korupci 

a střetu zájmů a k jejich odhalování a nápravě a k zajištění souladu s vnitrostátními pravidly a 

pravidly EU. Komise, úřad OLAF, Účetní dvůr a Úřad evropského veřejného žalobce mohou 

vykonávat svá práva stanovená v čl. 129 odst. 1 finančního nařízení. Úlohou Komise je 

zajistit tuto ochranu prostřednictvím kontroly vnitrostátních auditních systémů, auditní 

kapacity, uchovávání údajů příjemců a plánu auditu. V případě nedostatků byly navrženy 

milníky nebo cíle za účelem vyřešení problémů před předložením prvních žádostí o platbu. 

V případě závažného porušení zásad právního státu se na Nástroj pro oživení a odolnost 
vztahuje nařízení o právním státě9, které se může na tyto případy použít, stejně jako postupy 
podle článku 710 nebo řízení o nesplnění povinnosti. 

Využití systémů pro vytěžování údajů a hodnocení rizik, jako je systém ARACHNE, může 
pomoci předcházet střetu zájmů, podvodům, korupci a dvojímu financování a chránit před 
nimi. Systém umožňuje zobrazit právní vazby mezi společnostmi a osobami a rozpoznat 
rizika střetu zájmů. Členské státy jsou povinny u nejrizikovějších zakázek ještě před zadáním 
zakázky používat systémové kontroly vybraných uchazečů. Nesrovnalosti mohou mít za 
následek snížení finančních příspěvků nebo vymáhání finančních prostředků ze strany 
Komise.11 Kromě informací o příjemcích programu musí členské státy shromažďovat také 
údaje o skutečných majitelích. 

 Zapojení zúčastněných stran, nástrojů pro monitorování Nástroje pro oživení a 

odolnost, transparentnost provádění Nástroje pro oživení a odolnost na 

vnitrostátní úrovni a zviditelnění financování z Nástroje pro oživení a odolnost

Nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost požaduje, aby národní plány pro oživení a odolnost 
obsahovaly shrnutí konzultačního procesu, nejedná se však o jedno z formálních 
posuzovacích kritérií. Operační dohody mezi Evropskou komisí a členskými státy ukládají 
požadavek „společně pořádat každoroční akci za účasti osob odpovědných za provádění 
plánů pro oživení a odolnost a dalších příslušných zúčastněných stran“. Dne 10. června 2021 
Evropský parlament ve svém usnesení o plánech pro oživení a odolnost vyjádřil politování 
nad tím, že mnoho členských států do vypracovávání návrhů národních plánů pro oživení a 
odolnost nezapojilo regionální a místní orgány či je zapojilo jen nedostatečně.

Podle článku 24 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost bude Komise posuzovat plnění 

milníků a cílů na základě odůvodnění předloženého členskými státy. Ty podávají do poloviny 

dubna a do začátku října každého roku zprávy o provádění národních plánů pro oživení a 

                                               
9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu 
podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie
10 Článek 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU)
11 Příspěvek Komise na 16. zasedání pracovní skupiny Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového 
výboru pro kontrolu Nástroje pro oživení a odolnost dne 19. října 2021
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odolnost pokrývající celé období provádění plánu.12

Od února 2022 budou členské státy rovněž podávat Komisi dvakrát ročně zprávy o 

společných ukazatelích (do 28. února a 31. srpna). Celkem se Evropský parlament a Rada 

dohodly na 14 společných ukazatelích pokrývajících všech šest pilířů politiky, jak jsou 

uvedeny v příloze nařízení v přenesené pravomoci EU 2021/2106. 

Kromě toho srovnávací přehled oživení a odolnosti, zřízený na základě nařízení Komise v 

přenesené pravomoci 2021/2106 v prosinci 2021, poskytuje přehled postupu provádění 

národních plánů pro oživení a odolnost, a podporuje tak transparentnost provádění nástroje.

Na základě doporučení Komise vytvořila většina členských států zvláštní internetové stránky, 

na nichž jsou zobrazovány informace týkající se Nástroje pro oživení a odolnost. Úroveň a 

množství dostupných informací se značně liší. Některé členské státy poskytují podrobné 

informace (na úrovni konečných příjemců projektů), zatímco jiné pouze zobrazují příslušné 

dokumenty. V tomto okamžiku mají čtyři členské státy zprovozněny internetové stránky s 

nástroji umožňujícími sledovat pokrok v provádění národních plánů pro oživení a odolnost. 

Článek 34 nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost vyzývá Komisi a příjemce finančních 

prostředků Unie, aby zajistili viditelnost financování nástroje na podporu oživení. Komise 

předložila členským státům několik doporučení, jak mohou lépe informovat o příspěvku 

Nástroje pro oživení a odolnost k investicím a reformám, jako je zvyšování povědomí a 

informování o klíčových momentech, umístění loga Unie a uvedení vhodného prohlášení o 

financování ve znění „financováno Evropskou unií – Next Generation EU“ v rámci 

komunikace nebo vytvoření jednotného webového prostoru poskytujícího informace o svých 

národních plánech pro oživení a odolnost a o financovaných projektech. 

Další harmonizace informací dostupných občanům by podpořila transparentnost a 

odpovědnost, čímž by se posílila vlastní odpovědnost za provádění.

                                               
12 11. zasedání neformální skupiny odborníků pro provádění Nástroje pro oživení a odolnost
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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění Nástroje pro oživení a odolnost
(2021/2251(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 175 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 
12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost1 (dále jen „nařízení o 
Nástroji pro oživení a odolnost“),

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2021 o právu Parlamentu na informace, 
pokud jde o průběžné posuzování národních plánů pro oživení a odolnost2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. června 2021 o stanoviscích Parlamentu k 
průběžnému posuzování národních plánů pro oživení a odolnost Komisí a Radou3,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2106 ze dne 28. září 
2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, 
kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, stanovením společných ukazatelů a 
podrobných prvků srovnávacího přehledu oživení a odolnosti4,

– s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2021/2105 ze dne 28. 
září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, 
kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost, vymezením metodiky pro vykazování 
sociálních výdajů5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. listopadu 2021 nazvané Roční analýza 
udržitelného růstu na rok 2022 (COM(2021)0740),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. listopadu 2021 nazvané Návrhy rozpočtových 
plánů na rok 2022: celkové posouzení (COM(2021)0900),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 24. listopadu 2021 nazvaný 
Analýza hospodářství eurozóny, který je připojen k dokumentu nazvanému Doporučení 
k doporučení Rady k hospodářské politice eurozóny (SWD(2021)0362),

– s ohledem na srovnávací přehled oživení a odolnosti6,

– s ohledem na tematickou analýzu Komise týkající se srovnávacího přehledu oživení a 

                                               
1 Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 17.
2 Úř. věst. C 15, 12.1.2022, s. 184.
3 Úř. věst. C 67, 8.2.2022, s. 90.
4 Úř. věst. L 429, 1.12.2021, s. 83.
5 Úř. věst. L 429, 1.12.2021, s. 79.
6 https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/
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odolnosti v oblasti zdravotní péče z prosince 20217,

– s ohledem na tematickou analýzu Komise týkající se srovnávacího přehledu oživení a 
odolnosti v oblasti modernizace veřejné správy a poskytování veřejných služeb 
z prosince 20218,

– s ohledem na tematickou analýzu Komise týkající se srovnávacího přehledu oživení a 
odolnosti v oblasti vzdělávání z prosince 20219,

– s ohledem na oznámení Komise ze dne 12. února 2021 nazvané Technické pokyny k 
uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení 
a odolnost (C(2021)1054),

– s ohledem na příspěvek Komise přednesený v Parlamentu dne 27. května 2021 nazvaný 
Příspěvek národních plánů pro oživení a odolnost k šesti pilířům a evropské přidané 
hodnotě10,

– s ohledem na příspěvek Komise přednesený v Parlamentu dne 24. června 2021 nazvaný 
Zahájení hospodářského oživení – plán na podporu oživení Evropy: Nástroj pro oživení 
a odolnost – sociální opatření, opatření v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání’11,

– s ohledem na příspěvek Komise přednesený v Parlamentu dne 29. června 2021 nazvaný 
Zahájení hospodářského oživení – plán na podporu oživení Evropy: Nástroj pro oživení 
a odolnost – odolnost odvětví zdravotnictví12,

– s ohledem na příspěvek Komise přednesený v Parlamentu dne 30. září 2021 nazvaný 
Nástroj pro oživení a odolnost – výměna názorů s Evropským parlamentem: aktuální 
stav plánu pro oživení a odolnost Maďarska a Polska13,

– s ohledem na příspěvek Komise ze dne 26. října 2021 nazvaný Nástroj pro oživení a 
odolnost: aktuální stav – Pracovní skupina Rady pro průmysl a jednotný trh ze dne 26. 
října14,

– s ohledem na svou hloubkovou analýzu z prosince 2021 nazvanou Plány pro oživení a 
odolnost – tematický přehled přeshraničních projektů15,

– s ohledem na svou hloubkovou analýzu z října 2021 nazvanou Doporučení pro 
jednotlivé země a plány pro oživení a odolnost – tematický přehled problémů vyhýbání 

                                               
7https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/assets/thematic_analysis/5_Health.pdf
8https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/assets/thematic_analysis/5_Modernisation.pdf
9https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-
scoreboard/assets/thematic_analysis/6_Education.pdf
10 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/wg5_-_2021-05-27_-_six_pillars_-_eu_added_value.pdf
11 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/wg9_-_2021-06-24_-_social.pdf
12 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/wg10_-_2021-06-29_-_health_resilience.pdf
13 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/wg14_-_2021-09-30_-_hu_and_pl_rrp.pdf
14 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_10_26_rrf_council_wp_ind_single_market_presentation.pdf
15 Evropský parlament, Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie, Oddělení pro podporu správy 
ekonomických záležitostí, Plány pro oživení a odolnost – tematický přehled přeshraničních projektů, prosinec 
2021. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689472/IPOL_IDA(2021)689472_EN.pdf
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se daňovým povinnostem, praní peněz a korupce16,

– s ohledem na svou hloubkovou analýzu z července 2021 nazvanou Plány pro oživení a 
odolnost: zapojení zúčastněných stran17,

– s ohledem na svou hloubkovou analýzu z října 2021 nazvanou Doporučení pro 
jednotlivé země a plány pro oživení a odolnost – tematický přehled otázek týkajících se 
rovnosti žen a mužů18,

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu a na čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 rozhodnutí 
Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu udělování svolení 
k vypracování zpráv z vlastního podnětu,

– s ohledem na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro rozpočtovou kontrolu a 
Výboru pro kulturu a vzdělávání,

– s ohledem na dopis Výboru pro mezinárodní obchod,

– s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru a Hospodářského a měnového výboru 
(A9-0000/2021),

Zmírnění sociálních a hospodářských dopadů krize

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;

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;

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 

                                               
16 Evropský parlament, Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie, Oddělení pro podporu správy 
ekonomických záležitostí, Doporučení pro jednotlivé země a plány pro oživení a odolnost – tematický přehled 
problémů vyhýbání se daňovým povinnostem, praní peněz a korupce, říjen 2021.  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689469/IPOL_IDA(2021)689469_EN.pdf
17 Evropský parlament, Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie, Oddělení pro podporu správy 
ekonomických záležitostí, Plány pro oživení a odolnost: zapojení zúčastněných stran, červenec 2021.  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689453/IPOL_IDA(2021)689453_EN.pdf
18 Evropský parlament, Generální ředitelství pro vnitřní politiky Unie, Oddělení pro podporu správy 
ekonomických záležitostí,, Doporučení pro jednotlivé země a plány pro oživení a odolnost – tematický přehled 
otázek týkajících se rovnosti žen a mužů, říjen 2021. 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/689470/IPOL_IDA(2021)689470_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
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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;

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;

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;

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;

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;

Finanční hlediska Nástroje pro oživení a odolnost

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;

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;

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

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

                                               
20Evropský 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(2021)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/growing-up-in-lockdown-europes-children-in-the-age-of-covid-19/
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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;

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

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;

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;

Národní plány pro oživení a odolnost

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;

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;

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;

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;

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;

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;



PE719.652v01-00 14/15 PR\1249653CS.docx

CS

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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;
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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;

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;

Monitorovací a kontrolní mechanismy

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;

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;

Správa, transparentnost a viditelnost plnění Nástroje pro oživení a odolnost

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;

35. vítá, že v prosinci 2021 bude spuštěn srovnávací přehled oživení a odolnosti, který 
umožní každému občanovi sledovat plnění Nástroje pro oživení a odolnost;

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;

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;

°

° °

38. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a 
parlamentům členských států.
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