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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne 
dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti na poskytovanie pomoci na 
podporu nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU)

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne 
dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti a cieľa Európska územná 
spolupráca na poskytovanie pomoci na 
podporu nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU)

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast 
v členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných opatrení.

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla sociálna, hospodárska a 
zdravotná kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev, čím sa zhoršuje situácia 
ľudí, ktorým hrozí chudoba, prehlbujú sa 
sociálne rozpory a zvyšuje sa miera 
nezamestnanosti. Uzavretie vnútorných 
hraníc malo vážny vplyv aj na 
hospodársku spoluprácu v pohraničných 
oblastiach, kde ovplyvnilo dochádzanie 
pracovníkov a fungovanie MSP. Okrem 
toho existuje reálna obava, že prístup 
pacientov k službám zdravotnej 
starostlivosti bude zo strednodobého a 
dlhodobého hľadiska obmedzený. Treba 
tiež zvážiť existujúce veľké nerovnosti v 
oblasti zdravia v rámci Únie, najmä v 
pohraničných regiónoch, ktorými sa 
prehlbujú neuspokojené zdravotné 
potreby a znižuje sa celková sociálna 
súdržnosť v členských štátoch. To 
vyvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú je 
potrebné riešiť prostredníctvom 
osobitných, okamžitých a mimoriadnych 
opatrení, ktoré sa rýchlo prejavia v reálnej 
ekonomike, s cieľom stimulovať 
investície, hospodársky rast a vytváranie 
pracovných miest, ako aj zachovať 
podnikateľskú štruktúru.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V záujme riešenia dôsledkov krízy 
boli 30. marca 2020 zmenené nariadenia 

(2) V záujme riešenia dôsledkov krízy 
boli 30. marca 2020 zmenené nariadenia 
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(EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1301/2013, 
aby sa umožnila väčšia flexibilita pri 
implementácii operačných programov 
podporovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), 
Európskeho sociálneho fondu (ďalej len 
„ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len 
„fondy“) a z Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). 
Keďže sa však závažné negatívne účinky 
na hospodárstva a spoločnosti Únie 
zhoršili, obe nariadenia boli 23. apríla 2020 
znova zmenené s cieľom poskytnúť 
mimoriadnu dodatočnú flexibilitu, ktorá by 
členským štátom umožnila sústrediť sa na 
potrebnú reakciu na bezprecedentnú krízu 
tým, že sa posilní možnosť mobilizovať 
nevyužitú podporu z fondov a že sa 
zjednodušia procedurálne požiadavky 
spojené s implementáciou programu a s 
auditmi.

(EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1301/2013, 
aby sa umožnila väčšia flexibilita pri 
implementácii operačných programov 
podporovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), 
Európskeho sociálneho fondu (ďalej len 
„ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len 
„fondy“) a z Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). 
Keďže sa však závažné negatívne účinky 
na hospodárstva a spoločnosti Únie 
zhoršili, obe nariadenia boli 23. apríla 2020 
znova zmenené s cieľom poskytnúť 
mimoriadnu dodatočnú flexibilitu, ktorá by 
členským štátom umožnila sústrediť sa na 
potrebnú reakciu na bezprecedentnú krízu 
tým, že sa posilní možnosť mobilizovať 
nevyužitú podporu z fondov a že sa 
zjednodušia procedurálne požiadavky 
spojené s implementáciou programu a s 
auditmi, aby koneční prijímatelia mali 
prístup k financovaniu, ktoré bolo doteraz 
nedostupné.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom vysporiadať sa 
s rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve 
v dôsledku výnimočných obmedzení 
zavedených členskými štátmi na 
zamedzenie šírenia COVID-19 a zmierniť 
riziká asymetrickej obnovy vyplývajúce 
z rozdielnych národných prostriedkov 
dostupných v členských štátoch, ktoré 
majú závažný vplyv na fungovanie 
vnútorného trhu, Európska rada 23. apríla 
2020 schválila „plán obnovy“, ktorého 
súčasťou je robustná investičná zložka, 
vyzvala na zriadenie Európskeho fondu 
obnovy a poverila Komisiu vykonaním 
analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do 
odvetví a zemepisných oblastí v Únii, ktoré 
boli najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň 

(3) S cieľom vyrovnať sa s rozsiahlymi 
otrasmi v hospodárstve a predísť 
katastrofickým sociálnym a hospodárskym 
dôsledkom pre Úniu v dôsledku 
výnimočných obmedzení zavedených 
členskými štátmi na zamedzenie šírenia 
COVID-19 a zmierniť riziká asymetrickej 
obnovy vyplývajúce z rozdielnych 
národných prostriedkov dostupných v 
členských štátoch, ktoré majú závažný 
vplyv na fungovanie vnútorného trhu, 
Európska rada 23. apríla 2020 schválila 
„plán obnovy“, ktorého súčasťou je 
robustná investičná zložka, vyzvala na 
zriadenie Európskeho fondu obnovy a 
poverila Komisiu vykonaním analýzy 
potrieb, aby sa zdroje zacielili do odvetví a 
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objasnila nadväznosť na VFR na roky 
2021 – 2027.

zemepisných oblastí v Únii, ktoré boli 
najviac zasiahnuté, ako sa uvádza v 
záveroch Európskej rady z 21. júla 2020, a 
aby sa zároveň objasnila nadväznosť na 
VFR na roky 2021 – 2027.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V súlade s nariadením [Európsky 
nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, 
ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov vykonať opatrenia na podporu 
obnovy a odolnosti s cieľom riešiť 
bezprecedentné účinky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19. Tieto dodatočné 
zdroje by sa mali použiť tak, aby sa 
zabezpečil súlad s lehotami stanovenými 
v nariadení [ERI]. Okrem toho by sa 
revíziou viacročného finančného rámca na 
roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné 
zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

(4) V súlade s nariadením [Európsky 
nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, 
ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov vykonať opatrenia na podporu 
obnovy a odolnosti s cieľom riešiť 
bezprecedentné účinky krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19. Okrem toho by sa 
revíziou viacročného finančného rámca na 
roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné 
zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť, čo umožní pružne reagovať na 
potreby vyvolané krízou spôsobenou 
pandémiou COVID-19.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna sumy vo výške 58 272 800 
000 EUR (v bežných cenách) na 
rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19 a jej sociálno-
ekonomickými dôsledkami najviac 
zasiahla a ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách, 
54 806 498 104 EUR v cenách z roku 
2018) na rozpočtový záväzok zo 
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2022 s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do 
reálneho hospodárstva prostredníctvom 
existujúcich operačných programov. 
Zdroje na rok 2020 pochádzajú zo zvýšenia 
zdrojov na hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť vo viacročnom 
finančnom rámci na roky 2014 – 2020, 
zatiaľ čo zdroje na roky 2021 a 2022 
pochádzajú z Nástroja Európskej únie na 
obnovu. Na podnet Komisie by sa mala 
časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev 
a spoločností najvzdialenejších regiónov 
by mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

štrukturálnych fondov v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti a 
cieľa Európska územná spolupráca na 
roky 2020, 2021 a 2022 a v prípade 
odôvodnenia členským štátom aj na roky 
2023 a 2024 s cieľom rýchlo nasadiť 
zdroje do reálneho hospodárstva 
prostredníctvom existujúcich operačných 
programov. Zdroje na rok 2020 pochádzajú 
zo zvýšenia zdrojov na hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť vo 
viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 a prípadne na roky 2023 a 2024 
pochádzajú z Nástroja Európskej únie na 
obnovu. Na podnet Komisie by sa mala 
časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Pokiaľ ide o rozpočtové 
záväzky v rámci cieľa Investovanie do 
rastu a zamestnanosti a cieľa Európska 
územná spolupráca, Komisia by mala 
stanoviť, ako sa ročne rozdelia zvyšné 
dodatočné zdroje medzi jednotlivé členské 
štáty vo vykonávacích aktoch na základe 
metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť, s cieľom 
zaručiť harmonický rozvoj v súlade s 
cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti. Vzhľadom na osobitnú 
zraniteľnosť hospodárstiev a spoločností 
najvzdialenejších regiónov by mala metóda 
prideľovania rozpočtových prostriedkov 
obsahovať vyhradenú dodatočnú sumu pre 
uvedené regióny. S cieľom zohľadniť 
vyvíjajúci sa charakter účinkov krízy by sa 
rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na 
základe tej istej metódy prideľovania 
rozpočtových prostriedkov a s použitím 
najnovších štatistických údajov dostupných 
k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť 
podiel dodatočných zdrojov na rok 
2022, prípadne podiel na roky 2023 
a 2024.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup na 
stanovenie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejných 
obstarávaní, cien a nepriameho plnenia 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
zásadu právneho štátu v členských štátoch, 
keďže dodržiavanie zásady právneho štátu 
je základným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania zo strany Únie.

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup na 
stanovenie a plnenie rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejných 
obstarávaní, cien a nepriameho plnenia 
a zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
týkajú aj ochrany rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
zásadu právneho štátu v členských štátoch, 
keďže dodržiavanie zásady právneho štátu 
je základným predpokladom správneho 
finančného riadenia a účinného 
financovania zo strany Únie, pričom 
ochrana konečných prijímateľov je 
rozhodujúca pre podporu nápravy 
dôsledkov krízy.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom poskytnúť členským štátom 
maximálnu flexibilitu pri príprave opatrení 
„na mieru“ na nápravu dôsledkov krízy v 
súvislosti s pandémiou COVID-19 alebo 
pri príprave zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva by Komisia mala 
stanoviť výšku pridelených rozpočtových 
prostriedkov pre jednotlivé členské štáty. 
Ďalej by sa mala stanoviť aj možnosť 
využiť akékoľvek dodatočné zdroje na 

(7) S cieľom poskytnúť členským štátom 
maximálnu flexibilitu pri príprave opatrení 
„na mieru“ na nápravu dôsledkov krízy v 
súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej 
sociálno-ekonomickými dôsledkami a 
príprave zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy systémov zdravotníctva a 
hospodárstva by Komisia mala stanoviť 
výšku pridelených rozpočtových 
prostriedkov pre jednotlivé členské štáty, 
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pomoc pre najodkázanejšie osoby. Okrem 
toho treba stanoviť stropy na prideľovanie 
prostriedkov na technickú pomoc na 
podnet členských štátov, pričom sa 
členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie 
v rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že 
sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

pričom treba zohľadniť najviac 
postihnuté regióny. Ďalej by sa mala 
stanoviť aj možnosť využiť prípadné 
dodatočné zdroje na pomoc pre 
najodkázanejšie osoby a na iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí. 
Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie 
v rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Treba 
zachovať operačnú kapacitu ESF. 
Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle 
vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by 
sa viazanosť záväzkov spojených s týmito 
dodatočnými zdrojmi zrušiť až pri 
ukončení operačných programov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Keďže pandémia COVID-19 
postihla regióny a obce v členských 
štátoch odlišne, zapojenie regionálnych a 
miestnych subjektov z radov orgánov, 
hospodárskych a sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti je dôležité na 
prípravu, vykonávanie, monitorovanie a 
hodnotenie nápravy dôsledkov krízy s 
podporou REACT-EU. Komisia by mala 
posilniť a dôkladne monitorovať 
partnerstvo a viacúrovňové riadenie v 
členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré sú 
už k dispozícii v rámci rozsahu pôsobnosti 
podpory EFRR rozšírenej nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by členské 
štáty mali mať naďalej možnosť využívať 
dodatočné zdroje primárne na investície do 
produktov a služieb pre zdravotnícke 
služby, na poskytovanie podpory v podobe 
prevádzkového kapitálu alebo investičnej 
podpory pre MSP v rámci operácií, ktoré 
prispievajú k prechodu na digitálne a 
zelené hospodárstvo, k budovaniu 
infraštruktúru poskytujúcej základné 
služby občanom alebo k opatreniam 
hospodárskej podpory pre tie regióny, 
ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou. Mala by sa 
podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré sú 
už k dispozícii v rámci rozsahu pôsobnosti 
podpory EFRR rozšírenej nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by členské 
štáty mali mať naďalej možnosť využívať 
dodatočné zdroje primárne na investície do 
produktov a služieb pre zdravotnícke 
služby vrátane cezhraničných 
zdravotníckych služieb a zariadení 
opatrovateľských služieb, pričom treba 
zabezpečiť maximálnu doplnkovosť s 
inými nástrojmi Únie, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, najmä 
v sektoroch najviac zasiahnutých 
pandémiou COVID-19 a v tých, ktoré 
potrebujú rýchle oživenie, ako sú cestovný 
ruch a kultúra, v rámci operácií, ktoré 
prispievajú k prechodu na digitálne a 
zelené hospodárstvo a poskytujú podporu 
podnikom sociálneho hospodárstva, 
k budovaniu infraštruktúry poskytujúcej 
nediskriminačné základné služby občanom 
žijúcim vo vidieckych, pohraničných, 
menej rozvinutých, ostrovných, horských, 
riedko osídlených a najvzdialenejších 
regiónoch, ako aj v regiónoch 
zasiahnutých priemyselnou 
transformáciou a vyľudňovaním, alebo 
k opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. 
Treba podporovať intenzívnejšiu 
spoluprácu, koordináciu a odolnosť v 
oblasti zdravia budovaním a rozvojom 
siete centier excelentnosti v celej Únii, 
ktoré sa špecializujú na vývoj osobitnej 
liečby pre vznikajúce potreby v oblasti 
zdravia. Mali by sa podporovať aj ďalšie 
investície s preukázaným vysokým 
potenciálom vytvárania pracovných miest, 
ako je obnova miest. Okrem toho by sa vo 
všetkých fázach mala podporovať aj 
technická pomoc. Je vhodné, aby sa 
dodatočné zdroje sústredili výhradne v 
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rámci nového tematického cieľa „Podpora 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a príprava zelenej, 
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, 
čo by zároveň malo predstavovať jednotnú 
investičnú prioritu s cieľom umožniť 
zjednodušené programovanie a využívanie 
dodatočných zdrojov.

__________________ __________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 
508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia 
na mobilizáciu investícií v systémoch 
zdravotnej starostlivosti členských štátov a 
v iných odvetviach ich hospodárstiev v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 
(Investičná iniciatíva v reakcii na 
koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 
5). Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide 
o špecifické opatrenia na zabezpečenie 
mimoriadnej flexibility pri využívaní 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v reakcii na výskyt ochorenia 
COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 
1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 
508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia 
na mobilizáciu investícií v systémoch 
zdravotnej starostlivosti členských štátov a 
v iných odvetviach ich hospodárstiev v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 
(Investičná iniciatíva v reakcii na 
koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 
5). Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide 
o špecifické opatrenia na zabezpečenie 
mimoriadnej flexibility pri využívaní 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v reakcii na výskyt ochorenia 
COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 
1).

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty mali 
v prvom rade využívať dodatočné zdroje na 
zachovanie pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby 
v zraniteľných situáciách, na opatrenia 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 

(10) V prípade ESF by členské štáty mali 
v prvom rade využívať dodatočné zdroje na 
podporu modernizácie trhu práce, 
zdravotných a sociálnych systémov, 
zachovania pracovných miest vrátane 
vidieckych, pohraničných, menej 
rozvinutých, ostrovných, horských, riedko 
osídlených a najvzdialenejších regiónov, 
ako aj regiónov postihnutých 



PE661.525/ 10

SK

vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu 
k sociálnym službám vo verejnom záujme, 
a to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

priemyselnou transformáciou a 
vyľudňovaním, a to aj prostredníctvom 
programov skráteného pracovného času a 
podpory samostatne zárobkovo činných 
osôb, podnikateľov, externých 
pracovníkov, umelcov a kreatívnych 
pracovníkov, vytvárania pracovných miest, 
najmä pre ľudí v zraniteľných situáciách, 
sociálneho začleňovania a odstraňovania 
chudoby, podpory opatrení na 
zamestnávanie mladých ľudí, 
inkluzívneho vzdelávania a odbornej 
prípravy vrátane celoživotného 
vzdelávania, internetového vzdelávania, 
rozvoja zručností, rekvalifikácie a 
zvyšovania úrovne zručností najmä pre 
znevýhodnené skupiny a opatrovateľov a 
na posilnenie rovnakého a všeobecného 
prístupu k zdravotnej starostlivosti a 
sociálnym službám všeobecného záujmu, a 
to aj pre deti, seniorov, osoby so 
zdravotným postihnutím, ženy, ktoré sú 
hlboko zasiahnuté následnou 
hospodárskou krízou, menšiny a 
bezdomovcov. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená. Tieto systémy skráteného 
pracovného času by sa mali zamerať na 
zachovanie rovnakej úrovne pracovných a 
zamestnaneckých podmienok a práv a 
dodatočné zdroje z ESF, ktoré im budú 
pridelené, by sa mali použiť výlučne na 
financovanie čiastočných dávok v 
nezamestnanosti, a na žiadne iné účely 
alebo výdavky spoločností, a nemali by 
narúšať kolektívne vyjednávanie, účasť 
pracovníkov ani spolurozhodovanie v 
rozhodovacích procesoch spoločností v 
súlade s vnútroštátnym právom a praxou.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Keďže dočasné uzavretie hraníc 
medzi členskými štátmi spôsobilo značné 
problémy pre cezhraničné komunity a 
podniky, hospodárstva pohraničných 
regiónov členských štátov by mali použiť 
až 5 % dodatočných zdrojov na podporu 
cezhraničných projektov využitím 
existujúcich alebo vytvorením nových 
projektov spolupráce Interreg.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva, je potrebné zvýšiť 
počiatočné zálohové platby v záujme 
rýchleho vykonania opatrení s podporou 
dodatočných zdrojov. Počiatočné zálohové 
platby by mali zabezpečiť, aby členské 
štáty mali v prípade potreby prostriedky na 
preddavkové platby pre prijímateľov a aby 
predložené žiadosti o platbu boli 
prijímateľom rýchlo refundované.

(11) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v súvislosti s 
pandémiou COVID-19 a jej sociálno-
ekonomickými dôsledkami a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
systémov zdravotníctva a hospodárstva, 
treba zvýšiť počiatočné platby 
predbežného financovania, prípadne 
ročné predbežné financovanie, v záujme 
rýchleho vykonania opatrení s podporou 
dodatočných zdrojov. Počiatočné 
predbežné financovanie by malo 
zabezpečiť, aby členské štáty mali 
v prípade potreby prostriedky na 
preddavkové platby pre prijímateľov a aby 
predložené žiadosti o platbu boli 
prijímateľom rýchlo refundované. 

Pozmeňujúci návrh 14
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) Dodatočné zdroje by sa mali použiť 
v súlade so zásadami udržateľného 
rozvoja a zásadou „nespôsobiť žiadne 
škody“, pričom by sa mali zohľadniť ciele 
OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja 
a Parížska dohoda o zmene klímy. Okrem 
toho by sa počas vykonávania operačných 
programov mali zohľadňovať a 
podporovať rovnosť medzi mužmi a 
ženami, hľadisko rodovej rovnosti a 
začlenenie rodového hľadiska.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom znížiť zaťaženie verejných 
rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu dôsledkov 
krízy v kontexte pandémie COVID-19 a o 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva, by členské štáty mali 
dostať výnimočnú možnosť požiadať o 
mieru spolufinancovania až 100 %, ktorá 
sa uplatní na samostatné prioritné osi 
operačných programov, ktoré poskytujú 
podporu z dodatočných zdrojov.

(13) S cieľom znížiť zaťaženie verejných 
rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
a o prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy systémov zdravotníctva a 
hospodárstva, by členské štáty mali dostať 
výnimočnú možnosť požiadať o mieru 
spolufinancovania až 100 %, ktorá sa 
uplatní na samostatné prioritné osi 
operačných programov, ktoré poskytujú 
podporu z dodatočných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
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kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

súvislosti s pandémiou COVID-19 a jej 
sociálno-ekonomickými dôsledkami a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy systémov zdravotníctva a 
hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
alebo do 31. decembra 2026, ak budú 
k dispozícii ďalšie zdroje na rozpočtový 
záväzok v rokoch 2023 a 2024, vykonali 
aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila 
účinnosť, inkluzívnosť, efektívnosť a 
dosah dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa od členských 
štátov vyžaduje, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné zdroje 
nasmerované do zemepisných oblastí, kde 
sú najviac potrebné, nebudú sa dodatočné 
zdroje pridelené pre EFRR a ESF 
výnimočne a bez toho, aby boli dotknuté 
všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v 
článku 173 ZFEÚ. Členské štáty by 
zároveň v súlade so zásadami partnerstva 
mali zapojiť miestne a regionálne orgány, 
ako aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné zdroje 
nasmerované do zemepisných oblastí, 
ktoré boli najviac postihnuté, vrátane 
pohraničných regiónov, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne investičné 
potreby vyplývajúce z vplyvu pandémie 
COVID-19, ako aj úrovne rozvoja 
s cieľom zabezpečiť vyvážené zameranie 
na menej rozvinuté regióny aj 
znevýhodnené komunity v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ a na pandémiou najviac postihnuté 
regióny a mestá. Členské štáty by zároveň 
v súlade so zásadou partnerstva mali 
zapojiť miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť, najmä tretí sektor.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) S výnimkou prípadov, keď sa v 
tomto nariadení stanovujú výnimky, by 
výdavky v rámci REACT-EU mali 
podliehať rovnakým povinnostiam a 
zárukám ako všetky finančné prostriedky 
v rámci politiky súdržnosti. Tie zahŕňajú 
dodržiavanie základných práv a Charty 
základných práv Európskej únie, ako aj 
účinné opatrenia na boj proti podvodom 
vykonávané s podporou existujúcich 
agentúr pre boj proti podvodom na úrovni 
členských štátov a Únie, ako sú OLAF a 
prípadne Európska prokuratúra.
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Vzhľadom na pandémiu COVID-19 
a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu krízu 
v oblasti verejného zdravia sa považuje za 
potrebné uplatniť výnimku 
z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 
4 Protokolu č. 1 o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí 
prílohu k Zmluve o Európskej únii, 
Zmluve o fungovaní Európskej únie a 
Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 91 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Okrem celkových zdrojov uvedených 
v odseku 1 sa sprístupnia dodatočné zdroje 
na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť vo výške 5 000 000 000 EUR 
v bežných cenách na rozpočtový záväzok 
na rok 2020 a pridelia sa na EFRR a ESF.;

1a. Okrem celkových zdrojov uvedených 
v odseku 1 sa sprístupnia dodatočné zdroje 
na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť vo výške 4 805 843 906 EUR 
v cenách z roku 2018 na rozpočtový 
záväzok na rok 2020 a pridelia sa EFRR 
a ESF.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92a – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[ERI] sa vykonávajú v rámci 
štrukturálnych fondov sumou 
53 272 800 000 EUR v bežných cenách zo 
sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode i) uvedeného nariadenia s výhradou 
jeho článku 4 ods. 3, 4 a 8.

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[ERI] sa vykonávajú v rámci 
štrukturálnych fondov sumou 50 000 654 
198 EUR v cenách roku 2018 zo sumy 
uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) bode i) 
uvedeného nariadenia s výhradou jeho 
článku 4 ods. 3, 4 a 8.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto dodatočné zdroje na roky 2021 a 
2022 predstavujú vonkajšie pripísané 
príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Tieto dodatočné zdroje na roky 2021 a 
2022 predstavujú vonkajšie pripísané 
príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. Na 
základe štatistík a budúceho vývoja 
súvisiaceho so zotavením sa z 
hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou 
COVID-19 sa prostredníctvom 
delegovaného aktu môže prijať 
rozhodnutie predĺžiť opatrenia flexibility 
v rámci REACT-EÚ na roky 2023 a 2024.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mimoriadne dodatočné zdroje a 
vykonávacie opatrenia v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 

Mimoriadne dodatočné zdroje a 
vykonávacie opatrenia v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti a 
cieľa Európska územná spolupráca na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
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a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-
EU)

COVID-19 a jej sociálnych dôsledkov a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU)

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné 
zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a 
článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) s 
cieľom poskytnúť pomoc na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné 
zdroje sa použijú na vykonávanie 
technickej pomoci podľa odseku 6 tohto 
článku a na vykonávanie operácií, ktorými 
sa vykonáva tematický cieľ uvedený v 
odseku 10 tohto článku.

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti sa sprístupní najmenej 
95% dodatočných zdrojov uvedených 
v článku 91 ods. 1a a článku 92a (ďalej len 
„dodatočné zdroje“). V rámci cieľa 
Európska územná spolupráca sa 
sprístupní minimálne 3 % až 5 % týchto 
zdrojov. V obidvoch prípadoch dodatočné 
zdroje poskytujú pomoc na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné 
zdroje sa použijú na vykonávanie 
technickej pomoci podľa odseku 6 tohto 
článku a na vykonávanie operácií, ktorými 
sa vykonáva tematický cieľ uvedený v 
odseku 9 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— 2020: 5 000 000 000 EUR; — 2020: 5 000 000 000 EUR v bežných 
cenách (4 805 843 906 EUR v cenách 
roku 2018);

Pozmeňujúci návrh 26
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— 2021: 42 434 400 000 EUR; — 2021: 42 434 400 000 EUR v 
bežných cenách (39 987 184 320 EUR v 
cenách roku 2018);

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 2 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— 2022: 10 820 400 000 EUR. — 2022: 10 820 400 000 EUR v 
bežných cenách (9 996 674 058 EUR v 
cenách roku 2018).

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 sa 
poskytnú z dodatočných zdrojov podľa 
článku 92a. Z dodatočných zdrojov 
stanovených v článku 92a sa podporujú aj 
administratívne výdavky do výšky 
18 000 000 EUR v bežných cenách.

V rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti a cieľa Európska územná 
spolupráca sa dodatočné zdroje stanovené 
v článku 92a sprístupnia na roky 2021 a 
2022. Revíziou tohto nariadenia 
prostredníctvom delegovaného aktu a na 
základe odôvodnenej žiadosti členského 
štátu sa dodatočné zdroje môžu 
sprístupniť aj na rozpočtový záväzok 
v rokoch 2023 a 2024. Dodatočné zdroje 
stanovené v článku 92a sa dopĺňajú 
podporou administratívnych výdavkov do 
výšky 18 000 000 EUR v bežných cenách 
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(16 795 821 EUR v cenách roku 2018).

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Z podnetu Komisie sa 0,35 % 
dodatočných zdrojov pridelí na technickú 
pomoc.

3. Z podnetu Komisie sa 0,35 % 
dodatočných zdrojov pridelí na technickú 
pomoc s osobitným dôrazom na členské 
štáty, ktoré pandémia COVID-19 zasiahla 
ťažšie, a na členské štáty s nižšou mierou 
absorpcie a vykonávania.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a 
metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto 
rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s 
cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021.

4. Pokiaľ ide o cieľ Investovanie do 
rastu a zamestnanosti a cieľ Európska 
územná spolupráca Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
rozhodnutie, ktorým pre každý členský štát 
stanoví rozdelenie dodatočných zdrojov 
ako rozpočtových prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov na roky 2020 a 2021 
v súlade s kritériami a metodikou 
stanovenou v prílohe VIIa. Toto 
rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s 
cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021. V prípade 
potreby sa na základe najnovších 
dostupných štatistických údajov v roku 
2022 upraví aj vo vzťahu k rozpočtovým 
záväzkom v rokoch 2023 a 2024. 
Revíziami sa zabezpečí, aby neboli 
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negatívne ovplyvnené operačné programy.
(Príloha VIIa sa aktualizuje tak, aby 
zahŕňala rozdelenie pre cieľ Európska 
územná spolupráca)

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy.

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy, do ktorých sú v súlade 
so zásadami partnerstva zapojené miestne 
a regionálne orgány, ako aj príslušné 
subjekty zastupujúce občiansku 
spoločnosť a sociálnych partnerov.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 92 ods. 7 možno 
takisto navrhnúť, aby sa pred pridelením 
prostriedkov na EFRR a ESF alebo 
súčasne s ním časť dodatočných zdrojov 
použila na zvýšenie podpory pre Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (ďalej len „FEAD“).

Odchylne od článku 92 ods. 7 sa takisto 
navrhuje, aby sa časť dodatočných 
zdrojov vo výške najmenej 3 % použila na 
zvýšenie podpory pre Fond európskej 
pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej 
len „FEAD“) s cieľom riešiť situáciu 
osôb, ktoré boli bezprecedentným 
spôsobom postihnuté krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19. Časť dodatočných 
zdrojov sa môže použiť aj na zvýšenie 
podpory pre iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí pred 
pridelením prostriedkov na EFRR a ESF 
alebo súčasne s ním.
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné pridelené rozpočtové 
prostriedky sa pridajú k prideleným 
rozpočtovým prostriedkom, ktoré dostane 
každý najvzdialenejší región v rámci 
rozdelenia vnútroštátneho balíka 
finančných prostriedkov vypočítaného v 
odsekoch 1 a 2 prílohy I.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné zdroje sa môžu po ich 
počiatočnom pridelení na žiadosť 
členského štátu o zmenu operačného 
programu podľa článku 30 ods. 1 
prevádzať medzi EFRR a ESF bez ohľadu 
na percentuálne podiely uvedené v článku 
92 ods. 1 písm. a), b) a c).

Dodatočné zdroje sa môžu po ich 
počiatočnom pridelení na žiadosť 
členského štátu o zmenu operačného 
programu podľa článku 30 ods. 1 
prevádzať medzi EFRR a ESF bez ohľadu 
na percentuálne podiely uvedené v článku 
92 ods. 1 písm. a), b) a c), pokiaľ podiel 
ESF neklesne pod úroveň 23,1 %.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné zdroje sa implementujú v Dodatočné zdroje sa implementujú v 
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súlade s pravidlami fondu, do ktorého sa 
prideľujú alebo prevádzajú.

súlade s pravidlami fondu, do ktorého sa 
prideľujú alebo prevádzajú a podľa 
ustanovení tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Sumu až do výšky 4 % celkových 
dodatočných zdrojov v rámci EFRR a ESF 
možno prideliť na technickú pomoc 
v rámci akéhokoľvek existujúceho 
operačného programu podporovaného 
z EFRR alebo ESF alebo nového 
operačného programu uvedeného 
v odseku 11.

6. Sumu až do výšky 4 % celkových 
dodatočných zdrojov v rámci EFRR a ESF 
možno prideliť na technickú pomoc 
uskutočňovanú z iniciatívy členských 
štátov, a to vo všetkých fázach, v rámci 
akéhokoľvek existujúceho operačného 
programu podporovaného z EFRR alebo 
ESF alebo nového operačného programu 
uvedeného v odseku 10.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 81 ods. 1 a článku 134 
ods. 1 počiatočná zálohová platba, ktorá sa 
má vyplatiť v nadväznosti na rozhodnutie 
Komisie, ktorým sa prijíma operačný 
program alebo schvaľuje zmena 
operačného programu na pridelenie 
dodatočných zdrojov, predstavuje 50 % 
dodatočných zdrojov pridelených na 
programy na rok 2020 v rámci nového 
tematického cieľa uvedeného v odseku 10 
tohto článku.

Odchylne od článku 81 ods. 1 a článku 134 
ods. 1 počiatočná suma predbežného 
financovania, ktorá sa má vyplatiť 
v nadväznosti na rozhodnutie Komisie, 
ktorým sa prijíma operačný program alebo 
schvaľuje zmena operačného programu na 
pridelenie dodatočných zdrojov, 
predstavuje 50 % dodatočných zdrojov 
pridelených na programy na rok 2020 
v rámci nového tematického cieľa 
uvedeného v odseku 9 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 38
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatňovania článku 134 ods. 2 
na ročné zálohové platby v rokoch 2021, 
2022 a 2023 suma podpory z fondov na 
operačný program na celé programové 
obdobie zahŕňa dodatočné zdroje.

Odchylne od článku 134 ods. 2 môže byť 
ročné predbežné financovanie na roky 
2021, 2022 a, na základe odôvodnenej 
žiadosti členského štátu, na roky 2023 
a 2024 tvorené až do 50 % z dodatočných 
zdrojov pridelených na programy v rámci 
nového tematického cieľa uvedeného 
v odseku 9. Na účely vypočítania ročného 
predbežného financovania na roky 2021, 
2022, 2023 a prípadne na rok 2024 suma 
podpory z fondov na operačný program na 
celé programové obdobie zahŕňa dodatočné 
zdroje.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné zdroje, ktoré nie sú pridelené na 
technickú pomoc, sa použijú v rámci 
tematického cieľa stanoveného v odseku 
10 na podporu operácií, ktorými sa 
podporuje náprava dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 alebo 
pripravuje zelená, digitálna a odolná 
obnova hospodárstva.

Dodatočné zdroje, ktoré nie sú pridelené na 
technickú pomoc, sa použijú v rámci 
tematického cieľa stanoveného v odseku 9 
na podporu operácií, ktorými sa podporuje 
náprava dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 alebo pripravuje 
zelená, digitálna a odolná obnova 
hospodárstva zameraním sa napríklad na 
revitalizáciu zdravotníctva a 
konkurencieschopnosti hospodárskych 
odvetví, ktoré boli pandémiou ťažko 
zasiahnuté.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
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Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 
programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 11. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 
na obdobie do 31. decembra 2022 
s výhradou uvedeného odseku 4.

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 
programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 10. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 
na obdobie do 31. decembra 2022 alebo do 
31. decembra 2024, ak sa uplatňuje 
výnimka uvedená v odseku 2, s výhradou 
odseku 4 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na 
hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré 
najviac závisia od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, 
systémov zdravotníctva a služieb pre 
všetkých vrátane cezhraničných služieb, 
ako aj opatrovateľských domovov 
(vrátane denných stacionárov pre 
seniorov), na poskytovanie podpory vo 
forme prevádzkového kapitálu alebo 
investičnej a poradenskej podpory pre 
MSP a podniky sociálneho hospodárstva, 
na investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo vrátane 
prispôsobenia sa podmienkam práce na 
diaľku, na investície do infraštruktúry 
poskytujúcej nediskriminačné základné 
služby ľuďom, ktorí žijú vo vidieckych, v 
prihraničných, menej rozvinutých, 
ostrovných, horských, riedko osídlených a 
najvzdialenejších regiónoch, ako aj v 
oblastiach zasiahnutých priemyselnou 
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transformáciou a vyľudňovaním, a na 
hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré 
závisia od sektorov najviac zasiahnutých 
krízou, ako je cestovný ruch a kultúra. 
Môžu sa podporovať aj ďalšie investície s 
vysokým potenciálom vytvárania 
pracovných miest, ako je obnova miest.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu 
k sociálnym službám vo verejnom záujme, 
a to aj pre deti.

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu trhu 
práce, sociálneho hospodárstva, 
zdravotných a sociálnych systémov, 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času zameraných na 
zachovanie rovnakej úrovne pracovných 
podmienok a zamestnaneckých 
podmienok a práv vrátane ochrany pred 
prepustením a znižovaním miezd. V 
prípade týchto režimov skráteného 
pracovného času sa dodatočné zdroje ESF 
použijú výlučne na financovanie 
čiastočných dávok v nezamestnanosti, a 
na žiadne iné účely alebo výdavky 
spoločností. Podpora sa vzťahuje na 
podnikateľov a samostatne zárobkovo 
činné osoby vrátane externých 
pracovníkov, umelcov a iných kreatívnych 
pracovníkov, a to aj vtedy, keď sa táto 
podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi, ako aj opatreniami na sociálne 
začlenenie, antidiskriminačnými 
opatreniami a opatreniami na odstránenie 
chudoby s osobitným zameraním na 
chudobu detí. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje vytváranie kvalitných 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
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zraniteľných situáciách vrátane dlhodobo 
nezamestnaných osôb a osôb vzdialených 
od trhu práce, ako aj pre osoby žijúce vo 
vidieckych, v ostrovných, horských, riedko 
osídlených a najvzdialenejších regiónoch 
a tiež v oblastiach zasiahnutých 
priemyselnou transformáciou a 
vyľudňovaním. Okrem toho zdroje 
zahŕňajú aj opatrenia na podporu 
zamestnanosti mladých, inkluzívne 
celoživotné vzdelávanie a odbornú 
prípravu, online vzdelávanie, rozvoj 
zručností, individualizovanú 
rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne 
zručností, najmä pre znevýhodnené 
skupiny, s cieľom podporiť dvojakú 
ekologickú a digitálnu transformáciu a 
zlepšiť rovnaký a všeobecný prístup k 
cenovo dostupným, udržateľným a 
vysokokvalitným sociálnym službám 
všeobecného záujmu, a to aj pre deti, 
seniorov a osoby so zdravotným 
postihnutím.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S výnimkou technickej pomoci uvedenej 
v odseku 6 a dodatočných zdrojov 
použitých na FEAD uvedených v odseku 5 
siedmom pododseku sa z dodatočných 
zdrojov podporujú operácie v rámci 
nového tematického cieľa „Podpora 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a príprava zelenej, 
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, 
ktorým sa dopĺňajú tematické ciele 
stanovené v článku 9.

S výnimkou technickej pomoci uvedenej 
v odseku 6 a dodatočných zdrojov 
použitých na FEAD alebo Iniciatívu na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí 
uvedených v odseku 5 siedmom pododseku 
sa z dodatočných zdrojov podporujú 
operácie v rámci nového tematického cieľa 
„Podpora nápravy dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čím sa dopĺňajú tematické 
ciele stanovené v článku 9.

Pozmeňujúci návrh 44
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Revidovaný finančný plán uvedený v 
článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na rok 2022 bez 
určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez 
rozdelenia podľa kategórie regiónov.

Revidovaný finančný plán uvedený 
v článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na roky 2022, 2023 
a 2024 bez určenia súm na výkonnostnú 
rezervu a bez rozdelenia podľa kategórie 
regiónov.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 30 ods. 1 žiadosti 
o zmenu programu predložené členským 
štátom musia byť riadne odôvodnené 
a stanoví sa v nich najmä očakávaný vplyv 
programových zmien na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva. 
K žiadostiam sa priloží revidovaný 
program.

Odchylne od článku 30 ods. 1 žiadosti 
o zmenu programu predložené členským 
štátom musia byť riadne odôvodnené 
a stanoví sa v nich najmä očakávaný vplyv 
programových zmien na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva, ako aj 
systému zdravotníctva. K žiadostiam sa 
priloží revidovaný program.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 10 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa takýto nový operačný program 
zriadi, členské štáty môžu na účely článku 

Ak sa takýto nový operačný program 
zriadi, členské štáty môžu na účely článku 
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96 ods. 5 písm. a) určiť len orgány, ktoré 
už boli určené v rámci prebiehajúcich 
operačných programov podporovaných z 
EFRR, ESF a Kohézneho fondu.

96 ods. 5 písm. a) určiť len orgány, ktoré 
už boli určené v rámci prebiehajúcich 
operačných programov podporovaných z 
EFRR, ESF a Kohézneho fondu, a to po 
porade s regionálnymi a miestnymi 
orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 10 – pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 29 ods. 3 a 4 
a článku 30 ods. 2 Komisia schváli každý 
nový vyhradený operačný program alebo 
akúkoľvek zmenu existujúceho programu 
do 10 pracovných dní od ich predloženia 
členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 10 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Odchylne od článku 65 ods. 2 je 
výdavok oprávnený na príspevok, ak 
vznikol prijímateľovi a bol zaplatený 
medzi dátumom predloženia programu 
Komisii a 31. decembrom 2024.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 10 b (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10b. Odchylne od článku 65 ods. 4 sa v 
prípade uhradených nákladov na základe 
článku 67 ods. 1 prvého pododseku písm. 
b) a c) opatrenia predstavujúce základ na 
úhradu vykonajú medzi 1. februárom 
2020 a 31. decembrom 2024.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 10 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10c. Odchylne od článku 65 ods. 9 sú 
výdavky na operácie podporované v rámci 
tematického cieľa stanoveného v odseku 9 
oprávnené od 1. februára 2020.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 10 d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10d. Odchylne od článku 136 ods. 2 sa 
viazanosť časti záväzkov, ktorá je 
31. decembra 2023 alebo prípadne 
31. decembra 2024 ešte otvorená, zruší, ak 
nebol Komisii do lehoty stanovenej v 
článku 141 ods. 1 predložený ktorýkoľvek 
z dokumentov požadovaných podľa 
článku 141 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
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Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 10 e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10e. Odchylne od článku 141 ods. 1 
okrem dokumentov uvedených v článku 
138 za posledný účtovný rok od 1. júla 
2024 do 30. júna 2025 členské štáty 
predložia záverečnú správu o vykonávaní 
operačného programu.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 11 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 120 ods. 3 prvého 
a druhého pododseku sa môže uplatniť na 
prioritnú os alebo osi podporované 
dodatočnými zdrojmi naprogramovanými 
v rámci tematického cieľa uvedeného 
v odseku 10 tohto článku miera 
spolufinancovania do výšky 100 %.

Odchylne od článku 120 ods. 3 prvého 
a druhého pododseku sa môže uplatniť na 
prioritnú os alebo osi podporované 
dodatočnými zdrojmi naprogramovanými 
v rámci tematického cieľa uvedeného 
v odseku 9 tohto článku miera 
spolufinancovania do výšky 100 %. Na 
tento účel sa od nich vyžaduje, aby 
využívali špecifické programové 
ukazovatele, ktoré poskytla Komisia.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 11 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 
ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 
31. decembra 2024 vykonalo aspoň jedno 
hodnotenie využívania dodatočných 
zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, 
efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli 

Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 
ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 
31. decembra 2024 alebo do 31. decembra 
2026, ak platí výnimka uvedená 
v pododseku 3 odseku 2 tohto článku, 
vykonalo aspoň jedno hodnotenie 
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k tematickému cieľu uvedenému v odseku 
10 tohto článku.

využívania dodatočných zdrojov s cieľom 
posúdiť ich účinnosť, efektívnosť, vplyv 
a prípadne inkluzívnosť a 
nediskrimináciu, a to aj z rodového 
hľadiska, a spôsob, akým prispeli 
k tematickému cieľu uvedenému 
v odseku 9 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) výnimka uvedená v článku 65 
ods. 10 druhom pododseku, ktorým sa 
stanovuje dátum oprávnenosti operácií na 
podporu kapacít reakcie na krízu 
v kontexte pandémie COVID-19 
od 1. februára 2020;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) výnimka stanovená v článku 25 a 
ods. 7 pre výber operácií, ktorými sa 
podporujú kapacity reakcie na krízu 
v súvislosti s pandémiou COVID-19, ako 
sa uvádza v článku 65 ods. 10 druhom 
pododseku;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno f a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) požiadavky, ako sa stanovuje v 
článku 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 
1299/2013, aby prijímatelia 
spolupracovali najmenej v troch zo 
štyroch oblastí. Odchylne môžu partneri 
siete Interreg spolupracovať pri 
vykonávaní projektov financovaných z 
dodatočných zdrojov aspoň v jednej 
oblasti;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 13 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ 
ide o informovanie, komunikáciu 
a zviditeľňovanie v súlade s článkom 115 
ods. 1 a 3) a s prílohou XII, členské štáty a 
riadiace orgány zabezpečia, aby sa 
potenciálni prijímatelia, prijímatelia, 
účastníci, koneční prijímatelia finančných 
nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o 
existencii dodatočných zdrojov, ich objeme 
a dodatočnej podpore, ktorá z nich 
vyplýva.

Pri vykonávaní svojich povinností, pokiaľ 
ide o informovanie, komunikáciu 
a zviditeľňovanie v súlade s článkom 115 
ods. 1 a 3) a s prílohou XII, členské štáty a 
riadiace orgány zabezpečia, aby sa 
potenciálni prijímatelia, prijímatelia, 
účastníci, koneční prijímatelia finančných 
nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o 
existencii dodatočných zdrojov, ich objeme 
a dodatočnej podpore, ktorá z nich 
vyplýva. Odkaz na dodatočné zdroje 
v rámci REACT-EU sa uvádza 
prostredníctvom hashtagu alebo iných 
prieskumných nástrojov s cieľom 
objasniť občanom, že predmetný projekt 
je financovaný v rámci reakcie Únie na 
pandémiu COVID-19 a zaručiť úplnú 
transparentnosť.

Pozmeňujúci návrh 59

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

Článok 1a
Komisia predloží do 31. marca 2025 
Európskemu parlamentu a Rade 
hodnotiacu správu o REACT-EU, ktorá 
sa bude týkať rozpočtových záväzkov na 
roky 2020, 2021 a 2022. Táto správa bude 
obsahovať informácie o dosahovaní 
cieľov REACT-EU, účinnosti využívania 
zdrojov, druhoch financovaných opatrení, 
prijímateľoch a konečných prijímateľoch 
pridelených rozpočtových prostriedkov a o 
ich európskej pridanej hodnote pri 
podpore obnovy hospodárstva.
Komisia predloží Európskemu parlamentu 
a Rade do 31. marca 2027 doplňujúcu 
hodnotiacu správu o všetkých 
rozpočtových záväzkoch na roky 2023 
a 2024 v rámci výnimky uvedenej v článku 
92b ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Príloha VIIa – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pravidlá opísané v odseku 1 nesmú viesť k 
tomu, aby pridelené rozpočtové prostriedky 
na členský štát za celé obdobie 2020 až 
2022 prevyšovali

Pravidlá opísané v odseku 1 nesmú viesť k 
tomu, aby pridelené rozpočtové prostriedky 
na členský štát za celé obdobie 2020 až 
2024 prevyšovali


