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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj se celkově vzato domnívá, že návrh logicky vychází ze dvou dřívějších návrhů 
týkajících se politiky soudržnosti – investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII) 
a investiční iniciativy pro reakci na koronavirus plus (CRII+) –, které zákonodárci nedávno 
přijali. Vítá proto změnu nařízení (EU) č. 1303/2013 (nařízení o společných ustanoveních), aby 
členským státům mohly být i nadále poskytovány mimořádné dodatečné zdroje 
ze strukturálních fondů jako pomoc na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
onemocnění COVID-19 v zeměpisných oblastech Evropy, které mají výrazněji zasažené 
hospodářství a zaměstnanost, aby se mohly připravit na ekologické, digitální a odolné 
hospodářské oživení.

Navrhuje několik změn, aby měly členské státy flexibilnější možnosti např. při využívání těchto 
prostředků i po roce 2022 nebo aby mohly rychle provádět kterýkoli program.

Vítá, že členské státy budou mít možnost rozdělit další zdroje mezi Evropský fond regionálního 
rozvoje a Evropský sociální fond na základě plánování jejich využití v rámci programů 
bez jakéhokoli omezení. Budou rovněž moci využít část těchto dodatečných zdrojů 
vyčleněných na Fond evropské pomoci nejchudším osobám. Dodatečné zdroje budou přiděleny 
na jednu nebo více vyhrazených prioritních os v rámci stávajícího programu nebo programů 
na základě žádosti o změnu dotyčného programu nebo programů, nebo v rámci nového 
zvláštního programu v návaznosti na přípravu a předložení nového operačního programu.

Souhlasí s tím, aby bylo možné dodatečné zdroje používat pouze na operace podporující 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 nebo na přípravu 
ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství prostřednictvím investic do operací 
přispívajících k přechodu na digitální a zelenou ekonomiku v rámci nového tematického cíle, 
který doplňuje tematické cíle stanovené v článku 9, a na technickou pomoc. 

Aby bylo možné tyto navrhované flexibilní možnosti kompenzovat, navrhuje, aby se zvýšila 
kvalita podávání zpráv, což by umožnilo trvalé provádění důkladných kontrol jejich řádnosti 
a dopadu. Je nutné jasně poukázat na dosažení cílů programu REACT-EU, na účinné využívání 
jeho zdrojů, na druhy financovaných akcí, na příjemce a konečné příjemce finančních 
prostředků a na evropský přínos pomoci poskytované v rámci hospodářského oživení, 
a poskytnout tak užitečné informace k plánování politiky soudržnosti v budoucnu. To by mělo 
být stejně důležité nehledě na to, zda finanční prostředky pocházejí z rozpočtu EU nebo 
z nástroje „EU příští generace“ coby vnější účelově vázané příjmy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako věcně příslušný výbor, aby 
zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy zasáhla 
bezprecedentní krize způsobená následky 
pandemie COVID-19. Tato krize brání 
členským státům v růstu, což následně 
zhoršuje vážný nedostatek likvidity 
způsobený náhlým a značným zvýšením 
veřejných investic, jež jsou třeba ve 
zdravotnictví a v dalších odvětvích 
hospodářství těchto států. Vznikla tak 
výjimečná situace, kterou je třeba řešit za 
pomoci zvláštních opatření.

(1) Členské státy bezprecedentním 
způsobem zasáhla pandemie a sociální a 
hospodářská krize způsobená následky 
COVID-19. Tato krize brání členským 
státům v růstu, což následně zhoršuje 
vážný nedostatek likvidity způsobený 
náhlým a značným zvýšením veřejných 
investic, jež jsou třeba ve zdravotnictví a v 
dalších odvětvích hospodářství těchto států 
a pro zmírnění dopadů sociální krize. 
Vznikla tak výjimečná situace, kterou je 
třeba řešit za pomoci zvláštních opatření 
na podporu dlouhodobého oživení a 
vytváření kvalitních udržitelných 
pracovních míst.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V zájmu řešení dopadů krize byla 
nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) 
č. 1301/2013 dne 30. března 2020 
pozměněna, aby umožnila větší flexibilitu 
při provádění operačních programů 
podporovaných z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu (ESF) a Fondu 
soudržnosti (dále jen „fondy“) a z 
Evropského námořního a rybářského fondu 
(ENRF). Poněvadž se však ještě zhoršily 
vážné nepříznivé dopady na hospodářství a 
společnost Unie, byla obě nařízení dne 23. 
dubna 2020 znovu pozměněna, aby 
poskytla mimořádnou dodatečnou 
flexibilitu spočívající ve snazší mobilizaci 
nevyužité podpory z fondů a zjednodušení 
procesních požadavků spojených s 
prováděním programů a audity, a členské 
státy se tak mohly soustředit na nezbytnou 

(2) V zájmu řešení dopadů krize byla 
nařízení (EU) č. 1303/2013 a (EU) 
č. 1301/2013 dne 30. března 2020 
pozměněna, aby umožnila větší flexibilitu 
při provádění operačních programů 
podporovaných z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR), Evropského 
sociálního fondu (ESF) a Fondu 
soudržnosti (dále jen „fondy“) a z 
Evropského námořního a rybářského fondu 
(ENRF). Poněvadž se však ještě zhoršily 
vážné nepříznivé dopady na hospodářství a 
společnost Unie, byla obě nařízení dne 23. 
dubna 2020 znovu pozměněna, aby 
poskytla mimořádnou dodatečnou 
flexibilitu spočívající ve snazší mobilizaci 
nevyužité podpory z fondů a zjednodušení 
procesních požadavků spojených s 
prováděním programů a audity, a členské 
státy se tak mohly soustředit na nezbytnou 
reakci na bezprecedentní krizi. Tato 
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reakci na bezprecedentní krizi. flexibilita je dočasná a souvisí pouze s 
reakcí na pandemii COVID-19.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s nařízením [nařízení o 
evropském nástroji na podporu oživení] a v 
mezích dostupných zdrojů, které jsou mu 
přiděleny, by se v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů měla 
provádět opatření na podporu oživení a 
odolnosti s cílem řešit nebývalý dopad 
krize způsobené koronavirem. Tyto 
dodatečné zdroje by měly být použity tak, 
aby byly dodrženy lhůty stanovené v 
nařízení [nařízení o ERI]. Další zdroje pro 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost by navíc měly být zpřístupněny 
v rámci revize víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020.

(4) V souladu s nařízením [nařízení o 
evropském nástroji na podporu oživení] a v 
mezích dostupných zdrojů, které jsou mu 
přiděleny, by se v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů měla 
provádět opatření na podporu oživení a 
odolnosti s cílem řešit nebývalý dopad 
krize způsobené koronavirem. Další zdroje 
pro hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost by navíc měly být zpřístupněny 
v rámci revize víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dodatečná výjimečná částka ve 
výši 58 272 800 000 EUR na rozpočtový 
závazek ze strukturálních fondů v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost na 
roky 2020, 2021 a 2022 by měla být 
poskytnuta nejvíce zasaženým členským 
státům a regionům s cílem podpořit je při 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 nebo při přípravě na 
ekologické, digitální a odolné oživení 
hospodářství, přičemž prostředky je třeba 
rychle přesunout do reálné ekonomiky 
prostřednictvím stávajících operačních 
programů. Prostředky na rok 2020 

(5) Dodatečná výjimečná částka ve 
výši 58 272 800 000 EUR (v současných 
cenách) 54 806 498 104 EUR (v cenách 
roku 2018) na rozpočtový závazek 
ze strukturálních fondů v rámci cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost na roky 
2020, 2021 a 2022 a v případě, kdy to 
členský stát odůvodní, také na roky 2023 a 
2024 by měla být poskytnuta nejvíce 
zasaženým členským státům a regionům s 
cílem podpořit je při zotavení z krize 
v souvislosti s pandemií onemocnění 
COVID-19 nebo při přípravě 
na ekologické, digitální a odolné oživení 
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pocházejí z navýšení dostupných zdrojů na 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost ve víceletém finančním rámci 
na období 2014–2020, kdežto zdroje na 
roky 2021 a 2022 pocházejí z nástroje 
Evropské unie na podporu oživení. Část 
dodatečných prostředků by měla být 
přidělena na technickou pomoc z podnětu 
Komise. Komise by měla stanovit 
rozdělení zbývajícího objemu dodatečných 
zdrojů pro každý členský stát na základě 
metody pro přidělování založené na 
nejnovějších dostupných objektivních 
statistických údajích o relativní prosperitě 
členských států a velikosti dopadu 
současné krize na jejich hospodářství a 
společnost. Vzhledem ke zvláštní 
zranitelnosti hospodářství a společnosti v 
nejvzdálenějších regionech by metoda 
přidělování měla pro tyto regiony počítat 
se zvláštní dodatečnou částkou. Aby bylo 
možné zohlednit vyvíjející se povahu 
dopadů krize a přidělit dodatečné zdroje 
připadající na rok 2022, mělo by se 
rozdělení v roce 2021 revidovat na základě 
téže metody přidělování a s využitím 
nejnovějších statistických údajů 
dostupných k 19. říjnu 2021.

hospodářství, přičemž prostředky je třeba 
rychle přesunout do reálné ekonomiky 
prostřednictvím stávajících operačních 
programů. Prostředky na rok 2020 
pocházejí z navýšení dostupných zdrojů v 
prostředcích na závazky o 5 miliard EUR 
na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost ve víceletém finančním rámci 
na období 2014–2020, kdežto zdroje na 
roky 2021 a 2022, případně na roky 2023 
a 2024, pocházejí z nástroje Evropské unie 
na podporu oživení. Část dodatečných 
prostředků by měla být přidělena na 
technickou pomoc z podnětu Komise. 
Komise by v aktu v přenesené pravomoci 
měla stanovit rozdělení zbývajícího 
objemu dodatečných zdrojů pro každý 
členský stát na základě metody pro 
přidělování založené na nejnovějších 
dostupných objektivních statistických 
údajích o relativní prosperitě členských 
států a velikosti dopadu současné krize na 
jejich hospodářství a společnost. Vzhledem 
ke zvláštní zranitelnosti hospodářství a 
společnosti v nejvzdálenějších regionech 
by metoda přidělování měla pro tyto 
regiony počítat se zvláštní dodatečnou 
částkou. Aby bylo možné zohlednit 
vyvíjející se povahu dopadů krize a přidělit 
dodatečné zdroje připadající na rok 2022 a 
případně na roky 2023 a 2024, mělo by se 
rozdělení v roce 2021 revidovat na základě 
téže metody přidělování a s využitím 
nejnovějších statistických údajů 
dostupných k 19. říjnu 2021.

(Vložení slova „sociální“ do výrazu „v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a při 
přípravě na ekologické, digitální a odolné 
oživení hospodářství“, se uplatní v celém 
textu, včetně názvu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a určují 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá 
na základě článku 322 SFEU se týkají také 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků, pokud jde 
o dodržování zásad právního státu 
v členských státech, neboť dodržování 
zásad právního státu je nezbytným 
předpokladem pro řádné finanční řízení 
a účinné financování z prostředků EU.

(6) Na toto nařízení se použijí 
horizontální finanční pravidla přijatá 
Evropským parlamentem a Radou na 
základě článku 322 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Tato pravidla jsou 
stanovena ve finančním nařízení a určují 
zejména postup pro sestavování a plnění 
rozpočtu prostřednictvím grantů, zadávání 
veřejných zakázek, cen a nepřímého plnění 
a stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá 
na základě článku 322 SFEU se týkají také 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků, pokud jde 
o dodržování zásad právního státu 
v členských státech, neboť dodržování 
zásad právního státu je nezbytným 
předpokladem pro řádné finanční řízení 
a účinné financování z prostředků EU. 
Flexibilita vynakládání prostředků v 
rámci programu REACT-EU navíc 
vyžaduje zvláštní kontrolu výdajů, která 
jde nad rámec vlastního posouzení ze 
strany členských států, a musí namísto 
toho podléhat dohledu ze strany Komise, 
úřadu OLAF, Úřadu evropského 
veřejného žalobce a Účetního dvora.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K doplnění opatření, jež jsou k 
dispozici v rámci podpory z EFRR, která 
byla rozšířena nařízeními Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/460 a (EU) 
2020/5585, by členské státy měly mít i 
nadále možnost využívat dodatečné zdroje 
především na investice do výrobků a 
služeb v oblasti zdravotnictví, na 
poskytování podpory v podobě provozního 

(9) K doplnění opatření, jež jsou k 
dispozici v rámci podpory z EFRR, která 
byla rozšířena nařízeními Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/460 a (EU) 
2020/5585, by členské státy měly mít i 
nadále možnost využívat dodatečné zdroje 
především na investice do výrobků a 
služeb v oblasti zdravotnictví, na 
poskytování podpory v podobě provozního 
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kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky, na operace přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 
občanům základní služby nebo na 
hospodářskou podporu regionům, které 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež byla 
krizí zasažena nejvíce. Měla by se rovněž 
podporovat technická pomoc. V zájmu 
zjednodušení programování a provádění 
dodatečných zdrojů je vhodné, aby se tyto 
zdroje soustředily výhradně na nový 
tematický cíl „Podpora zotavení z krize v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a 
příprava ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství“, který by 
měl rovněž být jedinou investiční prioritou.

kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky, na operace přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 
občanům základní služby, rozvoj sociální 
infrastruktury nebo na hospodářskou 
podporu regionům, které jsou nejzávislejší 
na odvětvích, jež byla krizí zasažena 
nejvíce. Technická a administrativní 
pomoc během procesu provádění by měla 
být systematicky poskytována všem 
členským státům v nouzi. V zájmu 
zjednodušení programování a provádění 
dodatečných zdrojů je vhodné, aby se tyto 
zdroje soustředily výhradně na nový 
tematický cíl „Podpora zotavení z krize v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a 
příprava ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství“, který by 
měl rovněž být jedinou investiční prioritou.

_________________ _________________
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, 
kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, 
(EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, 
pokud jde o specifická opatření pro 
aktivaci investic do systémů zdravotní péče 
členských států a do jiných odvětví jejich 
ekonomik v reakci na šíření onemocnění 
COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci 
na koronavirus), (Úř. věst. L 99, 31.3.2020, 
s. 5); nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 
2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 
1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde 
o specifická opatření k zajištění mimořádné 
flexibility pro využití evropských 
strukturálních a investičních fondů v reakci 
na rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. 
věst. L 130, 23.4.2020, s. 1).

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/460 ze dne 30. března 2020, 
kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, 
(EU) č. 1303/2013 a (EU) č. 508/2014, 
pokud jde o specifická opatření pro 
aktivaci investic do systémů zdravotní péče 
členských států a do jiných odvětví jejich 
ekonomik v reakci na šíření onemocnění 
COVID-19 (investiční iniciativa pro reakci 
na koronavirus), (Úř. věst. L 99, 31.3.2020, 
s. 5); nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2020/558 ze dne 23. dubna 
2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 
1301/2013 a (EU) č. 1303/2013, pokud jde 
o specifická opatření k zajištění mimořádné 
flexibility pro využití evropských 
strukturálních a investičních fondů v reakci 
na rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. 
věst. L 130, 23.4.2020, s. 1).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V případě ESF by členské státy 
měly dodatečné zdroje použít především na 
podporu zachování pracovních míst, mimo 
jiné prostřednictvím režimů zkrácené 
pracovní doby a podpory osob samostatně 
výdělečně činných, vytváření pracovních 
míst, zejména pro osoby ve zranitelném 
postavení, na podporu opatření pro 
zaměstnanost mladých lidí, vzdělávání a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností a 
zlepšení přístupu k sociálním službám 
obecného zájmu, a to i pro děti. Je třeba 
vyjasnit, že za současných mimořádných 
okolností lze podporu režimů zkrácené 
pracovní doby pro zaměstnance a osoby 
samostatně výdělečně činné v souvislosti s 
pandemií COVID-19 poskytovat i v 
případě, že není kombinována s aktivními 
opatřeními na trhu práce, ledaže tato 
opatření ukládají vnitrostátní právní 
předpisy. Unie by tyto režimy zkrácené 
pracovní doby měla podporovat dočasně.

(10) V případě ESF by členské státy 
měly dodatečné zdroje použít především na 
podporu zachování pracovních míst, a to i 
v ostrovních, vzdálených, venkovských a 
řídce obydlených oblastech, mimo jiné 
prostřednictvím režimů zkrácené pracovní 
doby a podpory osob samostatně výdělečně 
činných, vytváření pracovních míst, 
zejména pro osoby ve zranitelném 
postavení, na podporu opatření pro 
zaměstnanost mladých lidí, sociální 
začleňování, vzdělávání a odbornou 
přípravu, rozvoj dovedností a odstranění 
chudoby, včetně chudoby dětí, zlepšení 
přístupu k univerzálním, inkluzivním, 
přístupným, finančně dostupným a vysoce 
kvalitním službám včetně zdravotní péče, 
sociálním službám obecného zájmu, se 
zvláštním zaměřením na budování 
odolnosti v odvětví péče, včetně péče o 
děti, a na zlepšení přístupu pro zranitelné 
skupiny a pro děti. Je třeba vyjasnit, že za 
současných mimořádných okolností lze 
podporu režimů zkrácené pracovní doby 
pro zaměstnance a osoby samostatně 
výdělečně činné v souvislosti s pandemií 
COVID-19 poskytovat i v případě, že není 
kombinována s aktivními opatřeními na 
trhu práce, ledaže tato opatření ukládají 
vnitrostátní právní předpisy. Unie by tyto 
režimy zkrácené pracovní doby měla 
podporovat dočasně.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem k tomu, že dočasné 
uzavření hranic mezi členskými státy 
vyvolalo značné problémy pro 
přeshraniční společenství, měly by členské 
státy využít alespoň 7 % dodatečných 
zdrojů na podporu přeshraničních 
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projektů, a to tak, že navážou na stávající 
projekty spolupráce v rámci iniciativy 
Interreg nebo vytvoří nové.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby měly členské státy dostatek 
finančních prostředků na rychlé provedení 
krizových opatření v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a přípravou ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství, je v zájmu rychlého 
provedení opatření podporovaných z 
dodatečných zdrojů nezbytné poskytnout 
vyšší počáteční předběžnou platbu. 
Počáteční předběžné financování by 
členským státům mělo zajistit prostředky k 
tomu, aby příjemcům v případě potřeby 
poskytly zálohové platby a po předložení 
žádostí o platbu jim mohly prostředky 
rychle vyplácet.  

(11) Aby měly členské státy dostatek 
finančních prostředků na rychlé provedení 
krizových opatření v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a jejích sociálních dopadů a 
přípravou ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství, je v zájmu 
rychlého provedení opatření 
podporovaných z dodatečných zdrojů 
nezbytné poskytnout vyšší počáteční 
předběžnou platbu, případně roční 
předběžné financování. Počáteční 
předběžné financování by členským státům 
mělo zajistit prostředky k tomu, aby 
příjemcům v případě potřeby poskytly 
zálohové platby a po předložení žádostí o 
platbu jim mohly prostředky rychle 
vyplácet.  

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Členské státy by měly mít možnost 
přidělit dodatečné zdroje na nové 
specializované operační programy nebo 
nové prioritní osy v rámci stávajících 
programů. V zájmu rychlého provádění 
mohou být u nových specializovaných 
operačních programů určeny pouze orgány, 
které jsou již určeny u stávajících 
operačních programů podporovaných z 
EFRR, ESF nebo Fondu soudržnosti. Od 
členských států by se nemělo vyžadovat 

(12) Členské státy by měly mít možnost 
přidělit dodatečné zdroje na nové 
specializované operační programy nebo 
nové prioritní osy v rámci stávajících 
programů po konzultaci s regionálními a 
místními orgány. V zájmu rychlého 
provádění mohou být u nových 
specializovaných operačních programů 
určeny pouze orgány, které jsou již určeny 
u stávajících operačních programů 
podporovaných z EFRR, ESF nebo Fondu 
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předběžné hodnocení a množství 
náležitostí, které se požaduje při předložení 
operačního programu ke schválení Komisi, 
by se mělo omezit.

soudržnosti. Od členských států by se 
nemělo vyžadovat předběžné hodnocení a 
množství náležitostí, které se požaduje při 
předložení operačního programu ke 
schválení Komisi, by se mělo omezit, aby 
mohly být programy rychle schvalovány 
a aby se co nejvíce zkrátila doba do jejich 
zahájení.

 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby mohly členské státy v rámci 
stávajícího programového období rychle 
uvolňovat dodatečné zdroje na zotavení z 
krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a 
přípravu ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství, je 
opodstatněné, aby výjimečně nemusely 
dodržovat předběžné podmínky a 
požadavky týkající se výkonnostní rezervy 
a uplatňování výkonnostního rámce, 
tematického zaměření, a to i co se týče 
prahových hodnot stanovených u EFRR 
pro udržitelný rozvoj měst, a požadavků na 
přípravu komunikační strategie pro 
dodatečné zdroje. Je však třeba, aby 
členské státy provedly do 31. prosince 
2024 alespoň jedno hodnocení s cílem 
posoudit účinnost, efektivnost a dopad 
dodatečných zdrojů a také to, jak přispěly 
ke splnění cílů nového specializovaného 
tematického cíle. Aby se daly na úrovni 
Unie snáze zajistit srovnatelné informace, 
doporučuje se členským státům, aby u 
každého programu používaly specifické 
ukazatele, které poskytla Komise. Členské 
státy a řídicí orgány by navíc při plnění 
svých povinností souvisejících s 
informacemi, komunikací a zviditelněním 
měly zvyšovat povědomí o výjimečných 
opatřeních Unie a zdrojích, které poskytla, 

(14) Aby mohly členské státy v rámci 
stávajícího programového období rychle 
uvolňovat dodatečné zdroje na zotavení z 
krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a 
přípravu ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství, je 
opodstatněné, aby výjimečně nemusely 
dodržovat předběžné podmínky a 
požadavky týkající se výkonnostní rezervy 
a uplatňování výkonnostního rámce, 
tematického zaměření, a to i co se týče 
prahových hodnot stanovených u EFRR 
pro udržitelný rozvoj měst, a požadavků na 
přípravu komunikační strategie pro 
dodatečné zdroje. Je proto odůvodněné, 
aby v důsledku toho došlo k posílení 
hodnocení v průběhu programu, s cílem 
zajistit, že finanční prostředky Unie budou 
vynakládány efektivně a na podporu 
stanovených cílů, konkrétně opatření k 
nápravě krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a na přípravu zeleného, 
digitálního a odolného hospodářského 
oživení. Komise by měla do 31. prosince 
2023 provést hodnocení, a poté opět do 31. 
prosince 2025, s cílem posoudit účinnost, 
efektivnost a dopad dodatečných zdrojů, 
jakož i toho, jak přispěly ke splnění cílů 
nového specializovaného tematického cíle. 
Je nezbytné, aby členské státy provedly do 
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zejména informováním potenciálních 
příjemců, příjemců, účastníků, konečných 
příjemců finančních nástrojů a široké 
veřejnosti o existenci a objemu 
dodatečných zdrojů a dodatečné podpoře, 
která z nich plyne.

31. prosince 2024, nebo v případě, že 
budou ke splnění rozpočtových závazků 
na roky 2023 a 2024 poskytnuty 
dodatečné zdroje, do 31. prosince 2026, 
alespoň jedno hodnocení s cílem posoudit 
účinnost, inkluzivnost, efektivnost a dopad 
dodatečných zdrojů a také to, jak přispěly 
ke splnění cílů nového specializovaného 
tematického cíle. Zpráva by měla 
podrobně uvádět podporu získanou podle 
odvětví a regionu a konečné skutečné 
vlastníky a výši obdržené podpory. Aby se 
daly na úrovni Unie snáze zajistit 
srovnatelné informace, členské státy u 
každého programu použijí specifické 
ukazatele, které poskytla Komise. Členské 
státy a řídicí orgány by navíc při plnění 
svých povinností souvisejících s 
informacemi, komunikací a zviditelněním 
měly zvyšovat povědomí o výjimečných 
opatřeních Unie a zdrojích, které poskytla, 
zejména informováním potenciálních 
příjemců, příjemců, účastníků, konečných 
příjemců finančních nástrojů a široké 
veřejnosti o existenci a objemu 
dodatečných zdrojů a dodatečné podpoře, 
která z nich plyne.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se tyto dodatečné zdroje 
podařilo nasměrovat do nejpotřebnějších 
zeměpisných oblastí, nebudou se dodatečné 
zdroje přidělené EFRR a ESF výjimečně, a 
aniž jsou dotčena obecná pravidla pro 
přidělování zdrojů ze strukturálních fondů, 
členit podle jednotlivých kategorií regionů. 
Předpokládá se však, že členské státy 
zohlední potřeby v jednotlivých regionech 
a jejich úroveň rozvoje, aby středem 
pozornosti v souladu s cíli hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti podle článku 
173 SFEU zůstaly méně rozvinuté regiony. 

(15) Aby se tyto dodatečné zdroje 
podařilo nasměrovat do nejpotřebnějších 
zeměpisných oblastí, nebudou se dodatečné 
zdroje přidělené EFRR a ESF výjimečně, a 
aniž jsou dotčena obecná pravidla pro 
přidělování zdrojů ze strukturálních fondů, 
členit podle jednotlivých kategorií regionů. 
Předpokládá se však, že členské státy 
zohlední potřeby v jednotlivých regionech 
vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 
a jejich úroveň rozvoje, aby byla věnována 
vyvážená pozornost méně rozvinutým 
regionům, v souladu s cíli hospodářské, 
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Členské státy by rovněž měly v souladu se 
zásadami partnerství zapojit místní a 
regionální orgány i příslušné orgány 
zastupující občanskou společnost.

sociální a územní soudržnosti podle článku 
173 SFEU. Členské státy by rovněž měly v 
souladu se zásadami partnerství zapojit 
místní a regionální orgány i příslušné 
orgány zastupující sociální partnery a 
občanskou společnost, včetně nevládních 
organizací a subjektů odpovědných za 
podporu sociálního začleňování, rovnosti 
žen a mužů a nediskriminace. Komise by 
ve svém posouzení provádění iniciativy 
REACT-EU měla zhodnotit míru 
koordinace mezi vnitrostátními orgány a 
místními a regionálními orgány při 
určování rozsahu a výše pomoci 
požadované v rámci iniciativy REACT-
EU.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k pandemii COVID-19 a 
naléhavé potřebě řešit související krizi v 
oblasti veřejného zdraví se má za to, že je 
nezbytné uplatnit výjimku ze lhůty osmi 
týdnů uvedenou v článku 4 Protokolu č. 1 
o úloze vnitrostátních parlamentů 
v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě 
o Evropské unii, Smlouvě o fungování 
Evropské unie a Smlouvě o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii.

vypouští se

Odůvodnění

Tento návrh zprávy je sice neodkladný, nicméně stále je dostatek času poskytnout 
vnitrostátním parlamentům lhůtu v obvyklé délce osmi týdnů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
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Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V čl. 4 odst. 2 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Dodržování zásad právního státu je 
základním předpokladem financování z 
Unie. Pravidla přijatá na základě 
článku 322 SFEU se týkají ochrany 
rozpočtu Unie v případě všeobecných 
nedostatků týkajících se právního státu v 
členských státech.“

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 91 – odst. 1a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě celkových prostředků 
uvedených v odstavci 1 jsou na rozpočtový 
závazek pro rok 2020 k dispozici 
dodatečné zdroje ve výši 5 000 000 000 
EUR v cenách z roku 2018 na 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, které se přidělují EFRR a 
ESF.;

1a. Kromě celkových prostředků 
uvedených v odstavci 1 jsou na rozpočtový 
závazek pro rok 2020 k dispozici 
dodatečné zdroje ve výši 4 805 843 906 
EUR v cenách z roku 2018 na 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, které se přidělují EFRR a 
ESF.;

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v článku 2 nařízení 
[nařízení o ERI] se v rámci strukturálních 
fondů provádějí částkou 53 272 800 
000 EUR v cenách z roku 2018 z částky 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě i) 

Opatření uvedená v článku 2 nařízení 
[nařízení o ERI] se v rámci strukturálních 
fondů provádějí částkou 50 000 654 
198 EUR v cenách z roku 2018 z částky 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě i) 
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uvedeného nařízení, s výhradou čl. 4 
odst. 3, 4 a 8 uvedeného nařízení.

uvedeného nařízení, s výhradou čl. 4 
odst. 3, 4 a 8 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto dodatečné zdroje na roky 2021 a 2022 
představují vnější účelově vázané příjmy v 
souladu s čl. 21 odst. 5 finančního nařízení.

Tyto dodatečné zdroje na roky 2021 a 2022 
představují vnější účelově vázané příjmy v 
souladu s čl. 21 odst. 5 finančního nařízení. 
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 149 za účelem změny tohoto 
nařízení na základě shromážděných 
statistických údajů a budoucího vývoje v 
souvislosti s oživením po hospodářské 
krizi vyvolané pandemií COVID-19 s 
cílem prodloužit flexibilní opatření v 
rámci REACT-EU na roky 2023 a 2024.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí 
opatření v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost na pomoc při podpoře 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a přípravě ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství (REACT-EU)

Mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí 
opatření v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost na pomoc při podpoře 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a jejími důsledky a přípravě 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství (REACT-EU)

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mimořádné dodatečné zdroje 
uvedené v čl. 91 odst. 1a a článku 92a (dále 
jen „dodatečné zdroje“) jsou k dispozici v 
rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost na pomoc při podpoře 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a přípravě ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství (REACT-EU). Dodatečné 
zdroje se použijí k provádění technické 
pomoci podle odstavce 6 tohoto článku a 
operací, jimiž se provádí tematický cíl 
podle odstavce 10 tohoto článku.

1. Mimořádné dodatečné zdroje 
uvedené v čl. 91 odst. 1a a článku 92a (dále 
jen „dodatečné zdroje“) jsou k dispozici v 
rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a nejméně 5 % těchto zdrojů 
je k dispozici v rámci cíle Evropská 
územní spolupráce. V obou těchto 
případech jsou dodatečné zdroje určeny 
na pomoc při podpoře zotavení z krize v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a 
přípravě ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství (REACT-
EU). Dodatečné zdroje se použijí k 
provádění technické pomoci podle 
odstavce 6 tohoto článku a operací, jimiž 
se provádí tematický cíl podle odstavce 9 
tohoto článku.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 2 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 2 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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— 2021: 42 434 400 000 EUR; — 2021: 42 434 400 000 EUR 
v běžných cenách (39 987 184 320 EUR 
v cenách roku 2018);

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 2 – pododstavec 1 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné zdroje na roky 2021 a 2022 jsou 
k dispozici z dodatečných zdrojů 
uvedených v článku 92a. Dodatečné zdroje 
stanovené v článku 92a rovněž podporují 
správní výdaje do výše 18 000 000 EUR v 
běžných cenách.

Dodatečné zdroje na roky 2021 a 2022 jsou 
k dispozici z dodatečných zdrojů 
uvedených v článku 92a. V rámci revize 
tohoto nařízení prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci a na základě 
odůvodněné žádosti členského státu 
mohou být dodatečné zdroje k dispozici 
také pro rozpočtové závazky v letech 2023 
a 2024. Dodatečné zdroje stanovené v 
článku 92a rovněž podporují správní 
výdaje do výše 18 000 000 EUR v běžných 
cenách (16 795 821 EUR v cenách roku 
2018).

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
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Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Částka ve výši 0,35 % dodatečných 
zdrojů se přiděluje na technickou pomoc z 
podnětu Komise.

3. Minimální částka ve výši 0,35 % 
dodatečných zdrojů se přiděluje na 
technickou pomoc z podnětu Komise se 
zvláštním zaměřením na členské státy, 
které byly pandemií COVID-19 zasaženy 
více, a na členské státy s nižší mírou 
využití a čerpání prostředků.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme rozhodnutí, 
kterým stanoví rozdělení dodatečných 
zdrojů jako prostředků ze strukturálních 
fondů na roky 2020 a 2021 pro každý 
členský stát v souladu s kritérii a 
metodikou stanovenými v příloze VIIa. V 
roce 2021 se provede revize uvedeného 
rozhodnutí za účelem rozdělení 
dodatečných zdrojů pro rok 2022 na 
základě údajů dostupných k 19. říjnu 2021.

4. Komise je v souladu s článkem 149 
oprávněna přijmout akt v přenesené 
pravomoci, kterým stanoví rozdělení 
dodatečných zdrojů jako prostředků ze 
strukturálních fondů na roky 2020 a 2021 
pro každý členský stát v souladu s kritérii a 
metodikou stanovenými v příloze VIIa. V 
roce 2021 se provede revize uvedeného 
aktu v přenesené pravomoci za účelem 
rozdělení dodatečných zdrojů pro rok 2022 
na základě údajů dostupných k 19. říjnu 
2021. Pokud jde o rozpočtové závazky na 
roky 2023 a 2024, provede se v případě 
nutnosti na základě posledních 
dostupných statistických údajů revize také 
v roce 2022 a zajistí se přitom, aby neměla 
negativní dopad na operační programy. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 5 – pododstavec 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát přidělí na operační 
programy dodatečné zdroje, které jsou na 
programování k dispozici v rámci EFRR a 
ESF.

Každý členský stát přidělí na operační 
programy, do nichž jsou zapojeny místní a 
regionální orgány a příslušné orgány 
zastupující občanskou společnost, v 
souladu se zásadou partnerství dodatečné 
zdroje, které jsou na programování k 
dispozici v rámci EFRR a ESF. Nejméně 5 
% dodatečných zdrojů se využije na 
přeshraniční projekty. Podíl fondu ESF 
musí odpovídat alespoň stávajícím 
zákonem stanoveným 23,1 %. Na úrovni 
NUTS 3 bude zohledněn kumulativní 
počet případů infekce COVID-19 a 
dodatečné zdroje budou soustředěny na ty 
oblasti úrovně NUTS 3, které mají 
nejvyšší počet infekcí.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely použití čl. 134 odst. 2 na roční 
předběžné financování v letech 2021, 2022 
a 2023 zahrnuje výše podpory z fondů na 
celé programové období pro daný operační 
program dodatečné zdroje.

Pro účely použití čl. 134 odst. 2 na roční 
předběžné financování v letech 2021, 2022 
a 2023, a případně v roce 2024, zahrnuje 
výše podpory z fondů na celé programové 
období pro daný operační program 
dodatečné zdroje.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 7 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od druhého pododstavce může 
roční předběžné financování na roky 2022 
a 2023, a případně na rok 2024, 
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na odůvodněnou žádost členského státu 
sestávat z 50 % z dodatečných zdrojů 
přidělených na programy v rámci nového 
tematického cíle uvedeného v odstavci 9.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přidělit dodatečné 
zdroje na jednu nebo více samostatných 
prioritních os v rámci stávajícího 
operačního programu nebo programů, nebo 
na nový operační program uvedený v 
odstavci 11. Odchylně od čl. 26 odst. 1 se 
program vztahuje na období do 31. 
prosince 2022, s výhradou výše uvedeného 
odstavce 4.

Členské státy mohou přidělit dodatečné 
zdroje na jednu nebo více samostatných 
prioritních os v rámci stávajícího 
operačního programu nebo programů, nebo 
na nový operační program uvedený v 
odstavci 10. Odchylně od čl. 26 odst. 1 se 
program vztahuje na období do 31. 
prosince 2022, nebo v případě výjimky 
uvedené ve druhém odstavci třetím 
pododstavci tohoto článku do 31. prosince 
2024, s výhradou výše uvedeného 
odstavce 4.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě EFRR se dodatečné zdroje 
použijí především na podporu investic do 
výrobků a služeb ve zdravotnictví, na 
podporu ve formě provozního kapitálu 
nebo investiční podpory malým a středním 
podnikům, na investice přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, investice do infrastruktury 
poskytující základní služby občanům a na 
hospodářská opatření v regionech, které 

V případě EFRR se dodatečné zdroje 
použijí především na podporu investic do 
výrobků a služeb ve zdravotnictví, na 
podporu ve formě provozního kapitálu 
nebo investiční podpory malým a středním 
podnikům, na investice přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, investice do infrastruktury 
poskytující základní služby občanům, 
včetně ostrovních, vzdálených, 
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jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

venkovských a řídce obydlených oblastí, a 
na hospodářská opatření v regionech, které 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ESF se dodatečné zdroje použijí 
především k zachování pracovních míst, a 
to i prostřednictvím režimů zkrácené 
pracovní doby a podpory osob samostatně 
výdělečně činných, a to i v případě, že tato 
podpora není spojena s aktivními 
opatřeními na trhu práce, ledaže tato 
opatření ukládají vnitrostátní právní 
předpisy. Dodatečné zdroje rovněž podpoří 
tvorbu pracovních míst, zejména pro osoby 
ve zranitelném postavení, opatření pro 
zaměstnanost mladých lidí, vzdělávání a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností, 
zejména na podporu zelené a digitální 
transformace, a na zlepšení přístupu k 
sociálním službám obecného zájmu, včetně 
služeb pro děti.

V případě ESF se dodatečné zdroje použijí 
především k zachování pracovních míst, 
včetně v ostrovních, vzdálených, 
venkovských a řídce obydlených 
oblastech, a to i prostřednictvím režimů 
zkrácené pracovní doby a podpory osob 
samostatně výdělečně činných, a to i v 
případě, že tato podpora není spojena s 
aktivními opatřeními na trhu práce, ledaže 
tato opatření ukládají vnitrostátní právní 
předpisy. Dodatečné zdroje rovněž podpoří 
tvorbu pracovních míst, zejména pro osoby 
ve zranitelném postavení, opatření pro 
zaměstnanost mladých lidí, vzdělávání a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností, 
zejména na podporu zelené a digitální 
transformace, a na zlepšení přístupu k 
sociálním službám obecného zájmu, včetně 
služeb pro děti. V této souvislosti v 
některých případech fungují opravy a 
budování kritické infrastruktury, jako 
jsou nemocnice a silnice, jako prostředek 
k urychlení hospodářského oživení a 
zvýšení užitečnosti investic do politiky 
soudržnosti, a proto by neměly být 
opomíjeny.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 9 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Revidovaný plán financování uvedený v 
čl. 96 odst. 2 písm. d) stanoví přidělení 
dodatečných zdrojů na roky 2020, 2021 a 
případně na rok 2022, aniž by se určovaly 
částky pro výkonnostní rezervu a 
provádělo členění podle kategorie regionů.

Revidovaný plán financování uvedený v 
čl. 96 odst. 2 písm. d) stanoví přidělení 
dodatečných zdrojů na roky 2020, 2021 a 
případně na rok 2022, 2023 a 2024, aniž by 
se určovaly částky pro výkonnostní rezervu 
a provádělo členění podle kategorie 
regionů.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 10 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zřizuje-li se takový nový operační 
program, mohou členské státy pro účely 
čl. 96 odst. 5 písm. a) určit pouze orgány, 
které jsou již určeny v rámci probíhajících 
operačních programů podporovaných z 
EFRR, ESF a Fondu soudržnosti.

Zřizuje-li se takový nový operační 
program, mohou členské státy po 
konzultaci s regionálními a místními 
orgány pro účely čl. 96 odst. 5 písm. a) 
určit pouze orgány, které jsou již určeny v 
rámci probíhajících operačních programů 
podporovaných z EFRR, ESF a Fondu 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 10 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 29 odst. 3 a 4 a čl. 30 odst. 
2 Komise schválí jakýkoli nový 
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specializovaný operační program nebo 
jakoukoli změnu stávajícího programu do 
10 pracovních dní od jeho předložení ze 
strany členského státu.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 11 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 56 odst. 3 a čl. 114 odst. 2 
členské státy zajistí, aby do 31. prosince 
2024 bylo provedeno alespoň jedno 
hodnocení využití dodatečných zdrojů s 
cílem posoudit jejich účinnost, efektivnost, 
dopad a také to, jak přispěly k tematickému 
cíli podle odstavce 10 tohoto článku.

Komise provede hodnocení podle čl. 56 
odst. 4. Odchylně od čl. 56 odst. 3 a čl. 114 
odst. 2 členské státy zajistí, aby do 31. 
prosince 2024, nebo v případě výjimky 
uvedené ve druhém odstavci třetím 
pododstavci tohoto článku do 31. prosince 
2026, bylo provedeno alespoň jedno 
hodnocení využití dodatečných zdrojů s 
cílem posoudit jejich účinnost, efektivnost, 
dopad a také to, jak přispěly k tematickému 
cíli podle odstavce 9 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. U všech programů realizovaných 
v rámci iniciativy REACT-EU je po celou 
dobu jejich přípravy, realizace, sledování 
a hodnocení zajištěna rovnost mužů a žen. 
Kromě toho jsou u nich zajištěny rovné 
příležitosti pro všechny, aniž by docházelo 
k diskriminaci založené na pohlaví, rase, 
barvě pleti, etnickém či sociálním původu, 
genetických rysech, jazyku, náboženském 
vyznání nebo přesvědčení, politických 
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názorech či jakýchkoli jiných názorech, 
příslušnosti k národnostní menšině, 
na majetku, narození, zdravotním 
postižení, věku nebo sexuální orientaci, 
což vede k většímu zapojení občanů 
do společnosti a k omezení nerovností.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 13 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a řídicí orgány při plnění 
svých povinností souvisejících s 
informacemi, komunikací a zviditelněním 
podle čl. 115 odst. 1 a 3 a přílohy XII 
zajistí, aby si potenciální příjemci, 
příjemci, účastníci, koneční příjemci 
finančních nástrojů a široká veřejnost byli 
vědomi existence a objemu dodatečných 
zdrojů a dodatečné podpory, která z nich 
plyne.

Komise, členské státy a řídicí orgány 
při plnění svých povinností souvisejících s 
informacemi, komunikací a zviditelněním 
podle čl. 115 odst. 1 a 3 a přílohy XII 
zajistí, aby si potenciální příjemci, 
příjemci, účastníci, koneční příjemci 
finančních nástrojů a široká veřejnost byli 
vědomi existence a objemu dodatečných 
zdrojů a dodatečné podpory, která z nich 
plyne.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. Komise předloží nejpozději do 
konce roku 2022 Evropskému parlamentu 
a Radě přezkum využívání dodatečných 
zdrojů uvedených v odstavci 2. K 
uvedenému povinnému přezkumu bude 
případně připojen legislativní návrh na 
revizi tohoto nařízení, aby bylo zajištěno 
plné využití těchto dodatečných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Členské státy zpětně sledují druhy 
financovaných opatření a příjemce a 
konečné příjemce přidělených prostředků 
a poskytují Komisi příslušné informace, 
aniž by vytvářely nadměrnou 
administrativní zátěž.
Komise zašle Evropskému parlamentu a 
Radě nejpozději do 31. prosince 2023 
zprávu o programu REACT-EU týkající 
se rozpočtových závazků na roky 2020, 
2021 a 2022. Součástí zprávy budou i 
informace o naplňování cílů REACT-EU, 
účinném využívání příslušných zdrojů, o 
typech financovaných opatření, 
příjemcích a konečných příjemcích 
finančních přídělů a jejich evropské 
přidané hodnotě pro podporu 
hospodářského oživení.
Komise poskytne do 31. prosince 2025 
Evropskému parlamentu a Radě 
dodatečnou zprávu hodnotící využití 
rozpočtových přídělů na roky 2023 a 2024 
v rámci výjimky uvedené v čl. 92b odst. 2 
třetím pododstavci nařízení (EU) 
č. 1303/2013.

Odůvodnění

Ačkoli je REACT-EU z technického hlediska pouze změnou nařízení o společných 
ustanoveních na období 2014–2020, zajišťuje značné nové finanční prostředky a omezuje 
administrativní zátěž, a tudíž i kontroly výdajů. Je proto vhodné, aby Komise zhodnotila 
dopady těchto opatření, a zajistila tak užitečné vstupní informace pro budoucí plánování 
politiky soudržnosti.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Příloha I – odst. 1
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Nařízení (EU) č. 1303/2013
Příloha VIIa – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravidla popsaná v odstavci 1 
nesmí vést k tomu, aby příděly pro 
jednotlivé členské státy na celé období 
2020 až 2022 byly vyšší než

2. Pravidla popsaná v odstavci 1 
nesmí vést k tomu, aby příděly pro 
jednotlivé členské státy na celé období 
2020 až 2024 byly vyšší než
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