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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pandémia COVID-19 má za následok krízu, ktorá postihuje všetkých občanov v Európe, aj 
keď rozličnou mierou. Riziko prehĺbenia sociálnych nepokojov, nárastu miery 
nezamestnanosti a zvýšených nerovností je popri stagnujúcom hospodárskom raste skutočné. 
Sociálny rozmer je preto kľúčom k správnej obnove.

Zdroje a opatrenia na prekonanie krízy a prípravu zelenej, digitálnej, sociálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva sa musia využívať na vytváranie kvalitných pracovných miest, a nie na 
akýkoľvek druh zamestnania. Občania Európy musia mať možnosť spoľahnúť sa na skutočné 
a udržateľné pracovné príležitosti.

Sociálni partneri by mali byť plne zapojení do vykonávania krízových opatrení, aby sa 
zabezpečilo, že zodpovedajú potrebám ľudí.

Sociálne začlenenie a znižovanie chudoby predstavujú cieľ sám osebe. Okrem toho sú 
prostriedkom na posilnenie obnovy a zlepšenie fungovania európskeho hospodárstva, pretože 
viac ľudí bude mať reálne príležitosti nato, aby boli úspešní. Preto je opodstatnené a potrebné 
investovať aj do týchto cieľov.

Dočasné opatrenia sú výnimočne financované z ESF, najmä v prípade režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, a nemalo by sa to stať 
bežnou praxou. Takáto podpora sa musí starostlivo zvážiť, aby iné zraniteľné skupiny neboli 
ohrozené počas krízy prerozdelením finančných prostriedkov, pričom treba zabrániť 
zneužívaniu subjektmi, ktoré dostávajú finančnú podporu, a zabezpečiť participatívnu 
kontrolu zahŕňajúcu Európsky parlament a príslušné zainteresované strany.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE 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 

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 
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podporu nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU)

podporu nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej, sociálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva, 
zamestnanosti a spoločnosti (REACT-EU)

(Tento pozmeňujúci návrh – t. j. doplnenie 
výrazov „sociálnej“ a „zamestnanosti a 
spoločnosti“ k časti „v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, 
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“ 
– sa uplatňuje v celom texte. Jeho prijatie 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

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 kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza zhoršila 
situáciu osôb, ktoré žijú v chudobe alebo 
sú vystavené riziku chudoby, prehĺbila 
sociálne rozpory, zvýšila straty 
pracovných miest, mieru nezamestnanosti 
a nerovnosti, najmä v rámci 
znevýhodnených skupín, a zabrzdila 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.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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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 
objasnila nadväznosť na VFR na roky 2021 
– 2027.

(3) S cieľom vysporiadať sa 
s rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve 
a spoločnosti 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 objasnila nadväznosť na VFR 
na roky 2021 – 2027.

Pozmeňujúci návrh 4

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 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 

(5) Na podporu členských štátov 
a regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu, sociálnu a odolnú obnovu 
hospodárstva, zamestnanosti a spoločnosti, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma 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 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 
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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.

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 na štatistických údajoch vrátane 
údajov o rovnosti, pokiaľ ide o rozsah 
vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo 
a spoločnosť, s osobitným zameraním na 
najodkázanejšie osoby, ako sú ľudia bez 
domova a ľudia žijúci v segregovaných 
inštitúciách, na ktorých štatistické úrady 
členských štátov zvyčajne nemajú dosah. 
Na tento účel by sa mali zbierať 
relevantné a porovnateľné údaje za účasti 
mimovládnych organizácií (MVO) 
pôsobiacich v oblasti boja proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu. 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 a údajov o rovnosti dostupných 
k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť 
podiel dodatočných zdrojov na rok 2022.

Pozmeňujúci návrh 5

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 

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom dostatočnú flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
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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 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.

krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej, 
sociálnej a odolnej obnovy hospodárstva, 
zamestnanosti a spoločnosti by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj 
možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne dostatočná 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie 
v rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo 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 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

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 

(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 pre všetkých, na 
poskytovanie podpory v podobe 
prevádzkového kapitálu alebo investičnej 
podpory pre MSP, najmä mikropodniky 
a malé podniky, v rámci operácií, ktoré 
prispievajú k prechodu na digitálne 
a zelené hospodárstvo, k budovaniu 
infraštruktúry poskytujúcej 
nediskriminačné základné služby ľuďom, 
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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.

a to aj vo vidieckych oblastiach, alebo 
k opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou, ako 
aj k poskytovaniu pomoci 
najodkázanejším osobám. 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, sociálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva, zamestnanosti a 
spoločnosti“, 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, 
24.4.2020, 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, 
24.4.2020, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia



AD\1209867SK.docx 9/21 PE654.046v02-00

SK

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, 
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.

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na podporu sociálneho začlenenia 
a odstránenia chudoby, s osobitným 
zameraním na chudobu detí, zachovanie 
pracovných miest, a to aj prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času, ktoré 
zabezpečujú životné minimum nad 
hranicou chudoby, a podpory pre 
samostatne zárobkovo činné osoby, na 
vytváranie pracovných miest, najmä pre 
osoby v zraniteľných situáciách, na 
opatrenia v oblasti zamestnanosti mladých 
ľudí, inkluzívne vzdelávanie a odbornú 
prípravu, rozvoj zručností, najmä pre 
znevýhodnené skupiny a opatrovateľov, 
a na posilnenie rovnakého a 
univerzálneho prístupu k inkluzívnym, 
dostupným a kvalitným službám vrátane 
zdravotnej starostlivosti a sociálnych 
služieb vo verejnom záujme, a to aj pre 
deti, starších ľudí a osoby so zdravotným 
postihnutím. 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 a mala by byť podmienená 
zachovaním rovnakej úrovne pracovných 
podmienok a podmienok zamestnania a 
práv vrátane ochrany pred prepúšťaním a 
znížením miezd, ako aj nevyplácaním 
prémií manažérom alebo dividend 
akcionárom. Keďže na udržanie miery 
zamestnanosti sa používajú verejné 
prostriedky, prijímatelia podpory Únie by 
nemali mať sídlo v jurisdikcii uvedenej v 
prílohe I k záverom Rady o revidovanom 
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zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, 
ktoré nespolupracujú na daňové účely1a, 
a nemali by narúšať kolektívne 
vyjednávanie, účasť pracovníkov alebo 
spolurozhodovanie v rámci rozhodovacích 
procesov spoločností v súlade s 
vnútroštátnym právom a praxou.
____________________________
1a Ú. v. EÚ C 64, 27.2.2020, s. 8.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Členské štáty by mali mať 
flexibilitu, pokiaľ ide o pridelenie 
dodatočných zdrojov na nové vyhradené 
operačné programy alebo nové prioritné osi 
v rámci existujúcich programov. S cieľom 
umožniť rýchle vykonávanie možno pre 
nové vyhradené operačné programy určiť 
len orgány, ktoré už sú určené v rámci 
existujúcich operačných programov 
podporovaných z EFRR, ESF alebo 
Kohézneho fondu. Od členských štátov by 
sa nemalo vyžadovať ex ante hodnotenie a 
mali by sa obmedziť prvky potrebné na 
predloženie operačného programu Komisii.

(12) Členské štáty by mali mať 
flexibilitu, pokiaľ ide o pridelenie 
dodatočných zdrojov na nové vyhradené 
operačné programy alebo nové prioritné osi 
v rámci existujúcich programov. S cieľom 
umožniť rýchle vykonávanie možno pre 
nové vyhradené operačné programy určiť 
len orgány, ktoré už sú určené v rámci 
existujúcich operačných programov 
podporovaných z EFRR, ESF alebo 
Kohézneho fondu. Od členských štátov by 
sa nemalo vyžadovať ex ante hodnotenie a 
mali by sa obmedziť prvky potrebné na 
predloženie operačného programu Komisii. 
REACT-EU by však nemal podporovať 
žiadne kroky, ktoré prispievajú 
k segregácii či sociálnemu vylúčeniu 
alebo poskytujú príjem pod hranicou 
chudoby členských štátov. Rodové aspekty 
by sa mali zohľadňovať vo všetkých 
vykonávaných programoch, a to počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania 
a hodnotenia. Navyše sa pri vykonávaní 
REACT-EU zakazuje v súlade 
s článkom 21 Charty základných práv 
Európskej únie akákoľvek diskriminácia 
najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických vlastností, jazyka, 
náboženstva alebo viery, politického alebo 
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iného zmýšľania, príslušnosti k 
národnostnej menšine, majetku, 
narodenia, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci návrh 9

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 
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 

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
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 inkluzívnosť, 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 
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prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

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, 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 
vyplývajúce z dosahu pandémie COVID-
19, ako aj 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 a 
sociálnych partnerov, ako aj príslušné 
subjekty, ktoré zastupujú občiansku 
spoločnosť, vrátane MVO a subjektov 
pôsobiacich v oblasti boja proti chudobe, 
sociálneho začlenenia, rodovej rovnosti 
a nediskriminácie.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Vzhľadom na naliehavosť situácie 
vyvolanej pandémiou COVID-19 by toto 

(18) (Netýka sa slovenskej verzie.)
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nariadenie malo nadobudnúť účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 12

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 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 86 ods. 2 a článku 
136 ods. 1 sa viazanosť dodatočných 
záväzkov v prípade dodatočných zdrojov 
zruší v súlade s pravidlami ukončovania 
programov.

Odchylne od článku 86 ods. 2 a článku 
136 ods. 1 sa viazanosť dodatočných 
záväzkov v prípade dodatočných zdrojov 
zruší 31. decembra 2024.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
 Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6
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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. Podiel ESF sa nesmie 
znížiť pod úroveň súčasného právneho 
záväzku vo výške 23,1 %.

Pozmeňujúci návrh 15

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 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“) a iniciatívu na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí. Tento podiel 
bude predstavovať najmenej 3 % 
dodatočných zdrojov, aby sa zabezpečila 
minimálna suma na podporu 
najodkázanejších osôb, ktoré neúmerne  a 
bezprecedentne zasiahla kríza COVID-19.

Pozmeňujúci návrh 16

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 

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 
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na percentuálne podiely uvedené v článku 
92 ods. 1 písm. a), b) a c).

na percentuálne podiely uvedené v článku 
92 ods. 1 písm. a), b) a c), pokiaľ podiel 
ESF neklesne pod úroveň 23,1 %.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Požiadavky stanovené v článku 92 ods. 4 
sa neuplatňujú na počiatočné pridelené 
rozpočtové prostriedky alebo ich následné 
prevody.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 18

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 
zdravotníckych služieb pre všetkých, 
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 
nediskriminačné základné služby ľuďom 
a na hospodárske opatrenia v regiónoch, 
ktoré najviac závisia od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
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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 
sociálneho začlenenia a odstránenia 
chudoby, s osobitným zameraním na 
detskú chudobu, zachovania pracovných 
miest, a to aj prostredníctvom režimov 
skráteného pracovného času, ktoré 
zabezpečujú príjmy nad hranicou 
chudoby členských štátov, 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 kvalitných 
pracovných miest, najmä pre osoby 
v zraniteľných situáciách, opatrenia na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
inkluzívne celoživotné vzdelávanie, 
individualizovaná rekvalifikácia a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä pre 
znevýhodnené skupiny a opatrovateľov, 
na podporu spravodlivej zelenej a 
digitálnej transformácie, ako aj prechodu k 
udržateľnej zamestnanosti, a posilnenie 
rovnakého a univerzálneho prístupu 
k inkluzívnym, dostupným a kvalitným 
službám vrátane zdravotnej starostlivosti 
a sociálnych služieb vo verejnom záujme, 
a to aj pre deti, starších ľudí a osoby so 
zdravotným postihnutím. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie je časovo obmedzená a je 
podmienená zachovaním rovnakej úrovne 
pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania a práv vrátane ochrany pred 
prepúšťaním a znížením miezd. 
Prijímatelia podpory Únie nevyplácajú 
prémie manažérom ani dividendy 
akcionárom, nemajú sídlo v jurisdikcii 
uvedenej v prílohe I k záverom Rady o 
revidovanom zozname EÚ obsahujúcom 
jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na 
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daňové účely1a, a nenarúšajú kolektívne 
vyjednávanie, účasť pracovníkov alebo 
spolurozhodovanie v rámci rozhodovacích 
procesov spoločností v súlade s 
vnútroštátnym právom a praxou.
________________________________
1a Ú. v. EÚ C 64, 27.2.2020, s. 8.

Pozmeňujúci návrh 20

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 a 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, sociálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva, zamestnanosti a 
spoločnosti“, ktorým sa dopĺňajú tematické 
ciele stanovené v článku 9.

Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 26 ods. 4 môžu 
členské štáty vypracovať nový vyhradený 
operačný program v rámci nového 
tematického cieľa uvedeného v odseku 10. 
Nevyžaduje sa ex ante hodnotenie podľa 

Odchylne od článku 26 ods. 4 môžu 
členské štáty vypracovať nový vyhradený 
operačný program v rámci nového 
tematického cieľa uvedeného v odseku 9. 
Nevyžaduje sa ex ante hodnotenie podľa 
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článku 55. článku 55.

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pre takýto nový operačný program sa 
nevyžadujú prvky stanovené v článku 96 
ods. 2 prvom pododseku písm. b) bodoch 
v) a vii), článku 96 ods. 4, článku 96 ods. 6 
písm. b) a c) a článku 96 ods. 7. Prvky 
stanovené v článku 96 ods. 3 sa vyžadujú 
len vtedy, ak sa poskytuje zodpovedajúca 
podpora.

Pre takýto nový operačný program sa 
nevyžadujú prvky stanovené v článku 96 
ods. 2 prvom pododseku písm. b) bodoch 
v) a vii) a článku 96 ods. 6 písm. b) a c). 
Prvky stanovené v článku 96 ods. 3 sa 
vyžadujú len vtedy, ak sa poskytuje 
zodpovedajúca podpora.

Pozmeňujúci návrh 23

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 
k tematickému cieľu uvedenému v odseku 
10 tohto článku.

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 inkluzívnosť, 
účinnosť, efektívnosť, vplyv a spôsob, 
akým prispeli k tematickému cieľu 
uvedenému v odseku 10 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 11 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. Všetky programy implementované 
v rámci REACT-EU zabezpečujú rodovú 
rovnosť a rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 22 – odsek 12 – pododsek 1 – 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
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