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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19
(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0223),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C9-0151/2020),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júna 
20201,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Členské štáty boli zasiahnuté 
dôsledkami krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19 v dosiaľ nevídanom rozsahu. 
Kríza mala vážne hospodárske a sociálne 
dôsledky. Vznikla tak výnimočná situácia, 

(3) Členské štáty boli zasiahnuté 
dôsledkami krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19 v dosiaľ nevídanom rozsahu. 
V prípade ľudí alebo domácností v 
zraniteľných situáciách je tento vírus 

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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ktorú treba riešiť osobitnými opatreniami v 
súlade s Európskym pilierom sociálnych 
práv.

ďalšou príčinou chudoby a posilňuje 
existujúce faktory, čím obmedzuje 
schopnosť týchto osôb a domácností 
dostať sa z chudoby a zostať mimo nej. 
Kríza viedla k vážnym hospodárskym a 
sociálnym dôsledkom a zhoršila situáciu 
ľudí žijúcich v chudobe alebo ohrozených 
chudobou. Vznikla tak výnimočná 
situácia, ktorú treba riešiť osobitnými 
opatreniami v súlade s Európskym pilierom 
sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) To má osobitný vplyv najmä na 
FEAD. Keďže rastie počet ľudí, ktorí v 
dôsledku pandémie COVID-19 trpia 
potravinovou a materiálnou depriváciou, a 
vzhľadom na osobitné riziká a ďalšie 
ťažkosti, ktorým počas tejto krízy čelia 
najodkázanejšie osoby, potrebujú členské 
štáty dodatočné finančné prostriedky na 
poskytovanie podpory z fondu.

(4) To má osobitný vplyv na fond 
FEAD, ktorý pred pandémiou COVID-19 
poskytoval ročne podporu približne 13 
miliónom ľudí v Únii vrátane približne 
štyroch miliónov detí vo veku do 15 rokov. 
Keďže rastie počet ľudí, ktorí v dôsledku 
pandémie COVID-19 trpia potravinovou a 
materiálnou depriváciou, a vzhľadom na 
osobitné riziká a ďalšie ťažkosti, ktorým 
počas tejto krízy čelia najodkázanejšie 
osoby, stoja členské štáty pred 
dodatočnými potrebami financovania, 
pokiaľ ide o poskytovanie podpory z fondu 
FEAD.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Komisia vydala 27. mája 2020 
návrh nariadenia11, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 
č. 1311/201312 a uvoľnila dodatočné zdroje 

(6) Komisia vydala 27. mája 2020 
návrh nariadenia11, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 
č. 1311/201312 a uvoľnila dodatočné zdroje 
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na podporu členských štátov pri náprave 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a prípravou na obnovu 
hospodárstva. Na tento účel sa ako súčasť 
uvedeného balíka vyčlenila dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 58 272 800 
000 EUR na rozpočtový záväzok zo 
štrukturálnych fondov v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
roky 2020, 2021 a 2022, aby sa rýchlo 
použili v reálnej ekonomike 
prostredníctvom existujúcich štruktúr pre 
programy politiky súdržnosti na roky 2014 
– 2020. Komisia by mala stanoviť, ako sa 
rozdelia dodatočné zdroje medzi jednotlivé 
členské štáty, na základe metódy 
prideľovania založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo. S cieľom zohľadniť 
meniaci sa charakter účinkov krízy by sa 
rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na 
základe tej istej metódy prideľovania a s 
použitím najnovších štatistických údajov, 
ktoré budú 19. októbra 2021 k dispozícii. 
Aby sa zabezpečila účinná reakcia v 
súvislosti so sociálnym vplyvom pandémie 
COVID-19 na najodkázanejšie osoby, je 
vhodné, aby členské štáty mohli podľa 
svojich potrieb prideliť dodatočné zdroje 
na FEAD. Mali by pritom venovať náležitú 
pozornosť zvýšeniu počtu 
najodkázanejších osôb od vypuknutia 
pandémie COVID-19. Okrem toho je 
potrebné určiť stropy pre prideľovanie 
zvýšených zdrojov na technickú pomoc 
členského štátu. Vzhľadom na to, že sa 
očakáva rýchle vynaloženie dodatočných 
zdrojov, mala by sa zároveň pri ukončení 
programov zrušiť viazanosť záväzkov 
spojených s týmito dodatočnými zdrojmi. 
V prípade dodatočných zdrojov sa takisto 
zaviedla možnosť finančných prevodov v 
rámci cieľa Investície do rastu a 
zamestnanosti medzi EFRR, ESF a FEAD.

na podporu členských štátov pri riešení 
dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou 
COVID-19 a príprave sociálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva. Na tento účel sa ako 
súčasť uvedeného balíka vyčlenila 
dodatočná mimoriadna suma vo výške 58 
272 800 000 EUR na rozpočtový záväzok 
zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
roky 2020, 2021 a 2022, aby sa rýchlo 
použili v reálnej ekonomike 
prostredníctvom existujúcich štruktúr pre 
programy politiky súdržnosti na roky 2014 
– 2020. Komisia by mala stanoviť, ako sa 
rozdelia dodatočné zdroje medzi jednotlivé 
členské štáty na základe metódy 
prideľovania založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a štatistických údajoch o rozsahu 
vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo 
a spoločnosť vrátane údajov o rovnosti, 
s osobitným zameraním na 
najodkázanejšie osoby, ako sú napríklad 
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 
pôsobiacich v oblasti boja proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu. S cieľom 
zohľadniť meniaci sa charakter účinkov 
krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 
upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania a s použitím najnovších 
štatistických údajov a údajov o rovnosti, 
ktoré budú 19. októbra 2021 k dispozícii. 
Aby sa zabezpečila účinná reakcia v 
súvislosti so sociálnym vplyvom pandémie 
COVID-19 na najodkázanejšie osoby a 
odchylne od článku 92 ods. 7 nariadenia 
(EÚ, Euratom) č. 1311/2013, členské štáty 
by mohli prideliť podiel dodatočných 
zdrojov aj v prospech fondu FEAD, a to 
pred alebo súčasne s pridelením 
prostriedkov EFRR a ESF. Mali by pritom 
venovať náležitú pozornosť zvýšeniu počtu 
najodkázanejších osôb od vypuknutia 
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pandémie COVID-19. Okrem toho je 
potrebné určiť stropy pre prideľovanie 
zvýšených zdrojov na technickú pomoc 
členského štátu. Vzhľadom na to, že sa 
očakáva rýchle vynaloženie dodatočných 
zdrojov, mala by sa zároveň pri ukončení 
programov zrušiť viazanosť záväzkov 
spojených s týmito dodatočnými zdrojmi. 
V prípade dodatočných zdrojov sa takisto 
zaviedla možnosť finančných prevodov v 
rámci cieľa Investície do rastu a 
zamestnanosti medzi EFRR, ESF a FEAD.

__________________ __________________
11 COM(2020)446. 11 COM(2020)446.
12 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 
č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 
2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

12 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 
č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje 
viacročný finančný rámec na roky 2014 – 
2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 a) Počas prípravy, vykonávania, 
monitorovania a hodnotenia FEAD by sa 
mali zohľadňovať rodové aspekty 
v súlade s článkom 21 Charty základných 
práv Európskej únie, v ktorom sa 
stanovuje, že sa zakazuje akákoľvek 
diskriminácia na základe pohlavia, rasy, 
farby pleti, etnického alebo sociálneho 
pôvodu, genetických vlastností, jazyka, 
náboženského vyznania alebo viery, 
politického alebo iného zmýšľania, 
príslušnosti k národnostnej menšine, 
majetku, rodu, zdravotného postihnutia, 
veku alebo sexuálnej orientácie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a aby sa mohli 
pripraviť na obnovu hospodárstva, je 
potrebné zvýšiť platby v rámci 
predbežného financovania v záujme 
rýchleho vykonania opatrení s podporou 
dodatočných zdrojov. Výška predbežného 
financovania by mala zabezpečiť, aby 
členské štáty mali v prípade potreby 
prostriedky na preddavkové platby pre 
prijímateľov a aby predložené žiadosti o 
platbu boli prijímateľom rýchlo preplatené.

(8) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a aby sa mohli 
pripraviť na sociálnu a odolnú obnovu 
hospodárstva, je potrebné zvýšiť platby v 
rámci predbežného financovania v záujme 
rýchleho vykonania opatrení s podporou 
dodatočných zdrojov. Výška predbežného 
financovania by mala zabezpečiť, aby 
členské štáty mali v prípade potreby 
prostriedky na preddavkové platby pre 
prijímateľov a aby predložené žiadosti o 
platbu boli prijímateľom rýchlo preplatené.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8 a) Spôsob vykonávania FEAD by sa 
nemal meniť v dôsledku tohto nariadenia 
a FEAD by sa mal aj naďalej spravovať 
v rámci zdieľaného riadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom zmierniť zaťaženie 
verejných rozpočtov spôsobené nápravou 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 

(9) S cieľom zmierniť zaťaženie 
verejných rozpočtov spôsobené nápravou 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
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COVID-19 a pripraviť sa na obnovu 
hospodárstva je vhodné, aby sa na 
dodatočné zdroje nevzťahovalo 
spolufinancovanie.

COVID-19 a pripraviť sa na sociálnu a 
odolnú obnovu hospodárstva je vhodné, 
aby sa na dodatočné zdroje nevzťahovalo 
spolufinancovanie.

Or. en
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) je nástroj, ktorý pomáha osobám, 
ktoré sa dostali do chudoby, uskutočniť prvé kroky s cieľom dostať sa z chudoby a sociálneho 
vylúčenia. Pomoc z fondu FEAD dostáva ročne približne 13 miliónov ľudí vrátane približne 4 
miliónov detí vo veku do 15 rokov.

Priame a nepriame dôsledky pandémie COVID-19 sú vo všetkých členských štátoch stále 
markantnejšie. Súčasná situácia je bezprecedentná a okolnosti si vyžadujú výnimočné a 
prispôsobené opatrenia vrátane podpory pre najodkázanejšie osoby, ktorú poskytuje FEAD.

Prvá „Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus“ (Coronavirus Response Investment 
Initiative, CRII)1, balík opatrení, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2020, zaviedla niekoľko 
dôležitých zmien legislatívneho rámca platného pre európske štrukturálne a investičné fondy, 
ktorými sa umožnilo účinnejšie reagovať na súčasnú situáciu. Doplňujúce opatrenia boli 
prijaté v rámci „Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus“ (CRII plus)2. Uvedený 
balík obsahoval aj zmeny nariadenia (EÚ) č. 223/20143 (nariadenie o FEAD) zavedené 
nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/559 z 23. apríla 20204, ktoré 
nadobudlo účinnosť 25. apríla 2020. Cieľom týchto zmien bolo prispôsobiť FEAD na riešenie 
výzvy, ktorú predstavuje pandémia COVID-19, a najmä rýchle reagovanie na vznikajúce 
dodatočné potreby cieľových skupín, ktoré sú vystavené ďalším ťažkostiam vyplývajúcim z 
tejto krízy. Nariadením sa preto zaviedli osobitné opatrenia dodatočnej likvidity a flexibility 
pre členské štáty na riešenie pandémie COVID-19 v rámci FEAD vrátane možnosti 
poskytovania potravinovej pomoci a základnej materiálnej pomoci prostredníctvom 
poukazov.

Hoci sa situácia stále vyvíja a členské štáty zmierňujú obmedzenia v spoločnosti a podnikoch 
a obnovujú svoje hospodárstva, priame a nepriame dosahy krízy si už v mnohých odvetviach 
vybrali svoju daň. Proces obnovy bude istý čas trvať a nemožno vylúčiť ani potrebu ďalších 
opatrení na obmedzenie pohybu, keďže vo viacerých členských štátoch EÚ už vidíme nové 
vlny pandémie COVID-19. V tejto súvislosti hrozí vážne riziko, že počet ľudí trpiacich 
potravinovou a materiálnou depriváciou sa zvýši, a preto je potrebné prijať ďalšie opatrenia s 
cieľom reagovať na sociálne dôsledky pandémie COVID-19 a zabezpečiť sociálne 
spravodlivú obnovu v súlade s Európskym pilierom sociálnych práv.

Komisia vydala 27. mája 2020 návrh nariadenia5, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, 
Euratom) č. 1311/20136 a uvoľnila dodatočné zdroje na podporu členských štátov pri riešení 
dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprave sociálnej a odolnej obnovy 

1 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).
2 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).
3 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 223/2014 z 11. marca 2014 o Fonde európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (Ú. v. EÚ L 72, 12.3.2014, s. 1 – 41).
4 Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 7.
5 COM(2020) 446.
6 Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 
2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
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hospodárstva. Na tento účel sa ako súčasť uvedeného balíka vyčlenila dodatočná mimoriadna 
suma vo výške 58 272 800 000 EUR na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022, aby sa rýchlo použili 
v reálnej ekonomike prostredníctvom existujúcich štruktúr pre programy politiky súdržnosti 
na roky 2014 – 2020. 

Spravodajkyňa sa domnieva, že Komisia by mala stanoviť, ako sa rozdelia dodatočné zdroje 
medzi jednotlivé členské štáty na základe metódy prideľovania založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických údajoch o relatívnej prosperite členských štátov 
a štatistických údajoch o rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich hospodárstvo a spoločnosť 
vrátane údajov o rovnosti, s osobitným zameraním na najodkázanejšie osoby, ako sú 
napríklad 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 pôsobiacich v oblasti boja proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu. S cieľom zohľadniť meniaci sa charakter účinkov krízy by 
sa rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na základe tej istej metódy prideľovania a s použitím 
najnovších štatistických údajov a údajov o rovnosti, ktoré budú 19. októbra 2021 k dispozícii. 

Spravodajkyňa upozorňuje, že účinná reakcia v súvislosti so sociálnym vplyvom pandémie 
COVID-19 na najodkázanejšie osoby a odchylne od článku 92 ods. 7 nariadenia (EÚ, 
Euratom) č. 1311/2013 podľa potreby, si vyžaduje, aby členské štáty pridelili podiel 
dodatočných zdrojov v prospech fondu FEAD (pred alebo súčasne s pridelením prostriedkov 
EFRR a ESF). A napokon počas prípravy, vykonávania, monitorovania a hodnotenia fondu  
by sa v súlade s článkom 21 Charty základných práv Európskej únie mali zohľadňovať rodové 
aspekty.


