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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Pandemie COVID-19 zapříčinila krizi, která ovlivňuje životy všech Evropanů. Nedopadá 
však na všechny stejně. Kromě hospodářské stagnace hrozí reálné nebezpečí, že dojde 
k prohloubení sociálních rozdílů, vzroste míra nezaměstnanosti a zvětší se nerovnosti. 
Z tohoto důvodu musí skutečné oživení zahrnovat sociální rozměr.

Zdroje a opatření určené k překonání krize a na přípravu ekologického, digitálního a odolného 
oživení ekonomiky musí být využity k vytváření kvalitních pracovních míst; nejde totiž jen o 
počet, ale zejména o kvalitu pracovních míst. Je třeba zajistit, aby občané Evropy mohli 
počítat s reálnými a udržitelnými pracovními příležitostmi.

Do provádění krizových opatření by měli být v plné míře zapojeni sociální partneři, aby se 
zajistilo, že tato opatření budou odpovídat potřebám lidí.

Sociální začlenění a snižování chudoby jsou  cílem samy o sobě. Kromě toho jsou 
prostředkem, který by měl pomoci oživit hospodářství a zlepšit fungování evropské 
ekonomiky, neboť díky nim se bude více lidem skutečně dařit. Proto je odůvodněné a 
nezbytné investovat i do těchto cílů.

Prostřednictvím Evropského sociálního fondu se výjimečně financují dočasná opatření, 
zejména režimy zkrácené pracovní doby a podpora pro osoby samostatně výdělečně činné. To 
by se však nemělo stát běžnou praxí. Takovouto podporu je třeba řádně zvážit, aby 
přerozdělení finančních prostředků neohrozilo v době krize jiné zranitelné skupiny. Podpora 
by měla bránit zneužívání ze strany jejích příjemců a měla by zajistit participativní kontrolu, 
do níž by měl být zapojen i Evropský parlament a příslušné zúčastněné strany.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
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 

(1) Členské státy zasáhla 
bezprecedentní krize způsobená následky 
pandemie COVID-19. Tato krize 
prohlubuje sociální rozdíly, vede k větším 
ztrátám pracovních míst a k nerovnostem 
a brání členským státům v růstu, což 
následně zhoršuje vážný nedostatek 
likvidity způsobený náhlým a značným 
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hospodářství těchto států. Vznikla tak 
výjimečná situace, kterou je třeba řešit za 
pomoci zvláštních opatření.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 
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 

(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, sociální a odolné 
oživení hospodářství, přičemž prostředky 
je třeba rychle přesunout do reálné 
ekonomiky prostřednictvím stávajících 
operačních programů. Prostředky na rok 
2020 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 
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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.

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.

(Tato změna, tedy 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. Její 
přijetí bude vyžadovat odpovídající změny 
v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Aby měly členské státy maximální 
flexibilitu a mohly si svá opatření na 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 nebo na přípravu ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství co nejvíce přizpůsobit, měla 
by Komise příděly prostředků stanovit na 
úrovni členských států. Stejně tak by mělo 
být stanoveno, že dodatečné zdroje lze 
použít na pomoc nejchudším osobám. Dále 
je nutno stanovit stropy pro přidělování na 
technickou pomoc z podnětu členských 
států a zároveň umožnit členským státům 
maximální flexibilitu při přidělování 
prostředků v rámci operačních programů 
podporovaných z EFRR nebo ESF. Na 
vysvětlenou je třeba uvést, že u 
dodatečných zdrojů není nutné dodržet 
minimální podíl ESF. Předpokládá se, že 
dodatečné zdroje budou vynaloženy rychle, 
a proto by s nimi související závazky měly 

(7) Aby měly členské státy maximální 
flexibilitu a mohly si svá opatření na 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 nebo na přípravu ekologického, 
digitálního, sociálního a odolného oživení 
hospodářství co nejvíce přizpůsobit, měla 
by Komise příděly prostředků stanovit na 
úrovni členských států. Stejně tak by mělo 
být stanoveno, že dodatečné zdroje lze 
použít na pomoc nejchudším osobám. Dále 
je nutno stanovit stropy pro přidělování na 
technickou pomoc z podnětu členských 
států a zároveň umožnit členským státům 
maximální flexibilitu při přidělování 
prostředků v rámci operačních programů 
podporovaných z EFRR nebo ESF. 
Předpokládá se, že dodatečné zdroje budou 
vynaloženy rychle, a proto by s nimi 
související závazky měly být zrušeny až při 
uzavření operačních programů.
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být zrušeny až při uzavření operačních 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

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, 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, 
sociální začleňování a boj proti chudobě 
se zvláštním zaměřením na dětskou 
chudobu a zlepšení přístupu k 
univerzálním, inkluzivním a kvalitním 
službám, včetně zdravotní péče a 
sociálních služeb 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.

Or. en



PA\1209172CS.docx 7/9 PE654.046v01-00

CS

Pozměňovací návrh 5

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. 
Členské státy by rovněž měly v souladu se 
zásadami partnerství zapojit místní a 
regionální orgány i příslušné orgány 
zastupující občanskou společnost.

(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. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Vzhledem k naléhavosti situace v 
souvislosti s pandemií COVID-19 by toto 
nařízení mělo vstoupit v platnost prvním 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

(Netýká se českého znění.)  

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92b – odst. 5 – pododstavec 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky stanovené v čl. 92 odst. 4 se 
nevztahují na počáteční přidělení ani na 
jejich následné převody.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92b – 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, 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, 
sociální začleňování a boj proti chudobě 
se zvláštním zaměřením na dětskou 
chudobu, zejména na podporu zelené a 
digitální transformace, a na zlepšení 
přístupu k univerzálním, inkluzivním a 
kvalitním službám, včetně zdravotní péče 
a sociálních služeb obecného zájmu, 
včetně služeb pro děti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 26 odst. 4 mohou členské 
státy v rámci nového tematického cíle 
uvedeného v odstavci 10 vypracovat nový 
specializovaný operační program. 
Nevyžaduje se předběžné hodnocení podle 
článku 55.

Odchylně od čl. 26 odst. 4 mohou členské 
státy v rámci nového tematického cíle 
uvedeného v odstavci 9 vypracovat nový 
specializovaný operační program. 
Nevyžaduje se předběžné hodnocení podle 
článku 55.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podmínky stanovené v odst. 2 prvním 
pododstavci písm. b) bodech v) a vii), v 
odstavci 4, v odst. 6 písm. b) a c) a v čl. 96 
odst. 7 se u takového nového operačního 
programu nevyžadují. Informace podle 
čl. 96 odst. 3 se vyžadují pouze, pokud je 
poskytnuta odpovídající podpora.

Podmínky stanovené v odst. 2 prvním 
pododstavci písm. b) bodech v) a vii) a v 
čl. 96 odst. 6 písm. b) a c) se u takového 
nového operačního programu nevyžadují. 
Informace podle čl. 96 odst. 3 se vyžadují 
pouze, pokud je poskytnuta odpovídající 
podpora.

Or. en


