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Pozměňovací návrh 36
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o 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)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné 
dodatečné zdroje a prováděcí opatření v 
rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a cíle Evropská územní 
spolupráce na pomoc při podpoře zotavení 
z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 
a přípravě ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství (REACT-
EU)

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Martina Michels

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o 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)

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY,

kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o 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 spravedlivého, 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství (REACT-EU)
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(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kympouropoulos

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 
hospodářství těchto států. Vznikla tak 
výjimečná situace, kterou je třeba řešit za 
pomoci zvláštních opatření.

(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. Kromě toho 
existuje reálná obava, že přístup pacientů 
ke službám zdravotní péče bude ve 
střednědobém a dlouhodobém horizontu 
omezen. Je rovněž třeba uznat a seriózně 
vzít v úvahu skutečnost, že hluboké 
nerovnosti v oblasti zdravotnictví v rámci 
EU se s největší pravděpodobností zvětší, 
čímž se prohloubí neuspokojené potřeby v 
oblasti léčby a sníží se celková sociální 
soudržnost v členských státech. Vznikla 
tak výjimečná situace, kterou je třeba řešit 
za pomoci zvláštních opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Christian Doleschal

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 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. Uzavření 
vnitřních hranic mělo také závažný dopad 
na hospodářskou spolupráci v 
příhraničních oblastech. Krize dolehla 
mimořádně závažně na malé a střední 
podniky v příhraničních regionech, jakož 
i na pracovníky dojíždějící přes hranice. 
Vznikla tak výjimečná situace, kterou je 
třeba řešit za pomoci zvláštních opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

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 
hospodářství těchto států. Vznikla tak 
výjimečná situace, kterou je třeba řešit za 
pomoci zvláštních opatření.

(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 v důsledku 
dočasného pozastavení hospodářské 
činnosti. Vznikla tak výjimečná situace, 
kterou je třeba řešit za pomoci zvláštních 
opatření, jejichž cílem je vytváření 
pracovních míst a zachování sítě podniků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 
hospodářství těchto států. Vznikla tak 
výjimečná situace, kterou je třeba řešit za 
pomoci zvláštních opatření.

(1) Členské státy zasáhla 
bezprecedentní krize způsobená následky 
pandemie COVID-19. Tato krize brání 
členským státům v socioekonomickém 
růstu, což následně zhoršuje vážný 
nedostatek likvidity způsobený náhlým a 
značným zvýšením veřejných investic, jež 
jsou třeba ve zdravotnictví a v dalších 
nepostradatelných odvětvích hospodářství 
těchto států, které tvrdě zasáhla pandemie 
COVID-19. V důsledku rozdílného 
výskytu onemocnění COVID-19 v celé 
Unii tak vznikla výjimečná a asymetrická 
situace, kterou je třeba řešit za pomoci 
zvláštních a mimořádných opatření.

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Pedro Marques

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 
hospodářství těchto států. Vznikla tak 
výjimečná situace, kterou je třeba řešit za 
pomoci zvláštních opatření.

(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 a okamžitých opatření, 
která se rychle projeví v reálné 
ekonomice, s cílem stimulovat investice, 
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hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 
hospodářství těchto států. Vznikla tak 
výjimečná situace, kterou je třeba řešit za 
pomoci zvláštních opatření.

(1) Členské státy zasáhla 
bezprecedentní krize způsobená následky 
pandemie COVID-19. Tato krize má 
negativní dopady, neboť rozšiřuje sociální 
a ekonomické nerovnosti, působí masivní 
ztráty pracovních míst v celé Evropské 
unii a 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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 

(1) Členské státy bezprecedentním 
způsobem zasáhla pandemie a sociální a 
hospodářská krize způsobená následky 
COVID-19. Tato krize brání členským 
státům v růstu prosperity, což následně 
zhoršuje vážný nedostatek likvidity 
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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.

způsobený náhlým a značným zvýšením 
veřejných investic, jež jsou třeba ve 
zdravotnictví a v dalších odvětvích 
hospodářství těchto států a pro zmírnění 
dopadů sociální a klimatické krize. 
Vznikla tak výjimečná situace, kterou je 
třeba řešit za pomoci zvláštních opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

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 
reakci na bezprecedentní krizi.

(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 a koncoví 
uživatelé mohli získat přístup k 
financování, jež bylo dosud nedostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V zájmu nápravy obrovských 
hospodářských otřesů vyplývajících z 
mimořádných omezení, která členské státy 
zavedly k omezení šíření COVID-19, a 
vzhledem k riziku asymetrického oživení 
následkem toho, že jednotlivé členské státy 
nemají k dispozici stejné prostředky, což 
má závažné dopady na fungování vnitřního 
trhu, schválila Evropská rada dne 23. 
dubna 2020 „Plán cesty k oživení“ se 
silnou investiční složkou, vyzvala ke 
zřízení evropského fondu na podporu 
oživení a pověřila Komisi, aby zpracovala 
analýzu potřeb, a prostředky tak mohly 
směřovat do odvětví a zeměpisných 
oblastí, které jsou nejvíce postiženy, a aby 
zároveň vyjasnila souvislost s víceletým 
finančním rámcem na období 2021–2027.

(3) V zájmu nápravy obrovských 
hospodářských otřesů a zabránění 
katastrofálním hospodářským a sociálním 
důsledkům pro občany Unie vyplývajícím 
z mimořádných omezení, která členské 
státy zavedly k omezení šíření COVID-19, 
a vzhledem k riziku asymetrického oživení 
následkem nerovnoměrného výskytu viru 
v Unii a toho, že jednotlivé členské státy 
nemají k dispozici stejné prostředky, což 
má závažné dopady na fungování vnitřního 
trhu, schválila Evropská rada dne 23. 
dubna 2020 „Plán cesty k oživení“ se 
silnou investiční složkou, vyzvala ke 
zřízení evropského fondu na podporu 
oživení a pověřila Komisi, aby zpracovala 
analýzu potřeb, a prostředky tak mohly 
směřovat do odvětví a zeměpisných 
oblastí, které jsou nejvíce postiženy, a aby 
zároveň vyjasnila souvislost s víceletým 
finančním rámcem na období 2021–2027.

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V zájmu nápravy obrovských 
hospodářských otřesů vyplývajících z 
mimořádných omezení, která členské státy 
zavedly k omezení šíření COVID-19, a 
vzhledem k riziku asymetrického oživení 
následkem toho, že jednotlivé členské státy 
nemají k dispozici stejné prostředky, což 
má závažné dopady na fungování vnitřního 

(3) V zájmu nápravy obrovských 
hospodářských otřesů vyplývajících z 
mimořádných omezení, která členské státy 
zavedly k omezení šíření COVID-19, a 
vzhledem k riziku asymetrického oživení 
následkem toho, že jednotlivé členské státy 
nemají k dispozici stejné prostředky, což 
má závažné dopady na fungování vnitřního 
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trhu, schválila Evropská rada dne 23. 
dubna 2020 „Plán cesty k oživení“ se 
silnou investiční složkou, vyzvala ke 
zřízení evropského fondu na podporu 
oživení a pověřila Komisi, aby zpracovala 
analýzu potřeb, a prostředky tak mohly 
směřovat do odvětví a zeměpisných 
oblastí, které jsou nejvíce postiženy, a aby 
zároveň vyjasnila souvislost s víceletým 
finančním rámcem na období 2021–2027.

trhu, schválila Evropská rada dne 23. 
dubna 2020 „Plán cesty k oživení“ se 
silnou investiční složkou, vyzvala ke 
zřízení evropského fondu na podporu 
oživení a pověřila Komisi, aby zpracovala 
analýzu potřeb, a prostředky tak mohly 
směřovat do odvětví a zeměpisných 
oblastí, které jsou nejvíce postiženy, jak je 
uvedeno v závěrech Evropské rady ze dne 
21. července 2020 (EUCO 10/20), a aby 
zároveň vyjasnila souvislost s víceletým 
finančním rámcem na období 2021–2027.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V zájmu nápravy obrovských 
hospodářských otřesů vyplývajících z 
mimořádných omezení, která členské státy 
zavedly k omezení šíření COVID-19, a 
vzhledem k riziku asymetrického oživení 
následkem toho, že jednotlivé členské státy 
nemají k dispozici stejné prostředky, což 
má závažné dopady na fungování vnitřního 
trhu, schválila Evropská rada dne 23. 
dubna 2020 „Plán cesty k oživení“ se 
silnou investiční složkou, vyzvala ke 
zřízení evropského fondu na podporu 
oživení a pověřila Komisi, aby zpracovala 
analýzu potřeb, a prostředky tak mohly 
směřovat do odvětví a zeměpisných 
oblastí, které jsou nejvíce postiženy, a aby 
zároveň vyjasnila souvislost s víceletým 
finančním rámcem na období 2021–2027.

(3) (Netýká se českého znění.)

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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. 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, která umožní 
pohotově a rychle reagovat na potřeby 
vzniklé v důsledku krize způsobené 
koronavirem.

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 

(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 
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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.

v rámci revize víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Tomislav Sokol

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. 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 – zejména v nejchudších 
regionech – by navíc měly být 
zpřístupněny v rámci revize víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dodatečná výjimečná částka ve 
výši 58 272 800 000 EUR na rozpočtový 

(5) Dodatečná výjimečná částka ve 
výši 58 272 800 000 EUR (v běžných 
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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 
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.

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 COVID-19 nebo při 
přípravě na ekologické, digitální a odolné 
oživení systémů zdravotnictví a 
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 a 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 měla prostřednictvím aktu v 
přenesené pravomoci 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, s cílem 
zajistit prostřednictvím podpory 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti harmonický rozvoj v souladu 
se zásadami politiky soudržnosti. 
Vzhledem ke zvláštní zranitelnosti 
hospodářství a společnosti ve venkovských, 
ostrovních, hornatých a 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, 
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 
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dostupných k 19. říjnu 2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Pascal Arimont

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 
se zvláštní dodatečnou částkou. Aby bylo 

(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 a cíle Evropská 
územní spolupráce na roky 2020, 2021, 
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 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, 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. 
Pokud jde o rozpočtové závazky v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost, 
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 
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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.

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, 
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. V případě 
rozpočtových závazků v rámci cíle 
Evropská územní spolupráce by Komise 
měla stanovit rozdělení dodatečných 
zdrojů pro každý členský stát v souladu s 
kritérii a metodikou stanovenými v bodě 8 
přílohy XXII nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Odůvodnění

Výběr a přidělování projektů v rámci iniciativy Interreg jsou složitější a potřebují více času 
než vnitrostátní nebo regionální projekty a cíl Investice pro růst a zaměstnanost.

Pozměňovací návrh 54
Monika Vana, Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

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 

(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, a zejména s jejími sociálními 
dopady, a při přípravě na ekologické, 
digitální a odolné oživení hospodářství 
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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 
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.

respektující zásadu „nikomu neškodit“, 
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 
se zvláštní dodatečnou částkou, se 
zvláštním zaměřením na nejchudší osoby, 
jako jsou bezdomovci a osoby žijící v 
oddělených ústavech, které zpravidla 
statistické úřady členských států 
nezohledňují. Za tímto účelem by měly být 
údaje shromažďovány za účasti 
nevládních organizací působících v 
oblasti chudoby a sociálního vyloučení. 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Nora Mebarek
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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 
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.

(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. 
Vzhledem k významu boje proti změně 
klimatu a v souladu se závazky EU 
provádět Pařížskou dohodu a cíle OSN v 
oblasti udržitelného rozvoje by alespoň 
30 % dodatečných zdrojů mělo přispět k 
celkovému cíli začlenění oblasti klimatu 
do víceletého finančního rámce. 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 zapojený do 
posílené spolupráce Úřadu evropského 
veřejného žalobce 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 
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Isabel Carvalhais

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 

(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 
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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.

společnost. Vzhledem ke zvláštní 
zranitelnosti hospodářství a společnosti v 
nejvzdálenějších regionech by metoda 
přidělování měla pro tyto regiony počítat 
se zvláštní dodatečnou částkou. V žádném 
případě by přidělená částka neměla být 
nižší než 40 EUR na obyvatele, a to se 
zárukou jejího vyplácení v celém časovém 
rámci REACT-EU (2020-2022) a bez 
ohledu na prostředky navržené pro jiné 
fondy. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Pedro Marques

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 

(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 
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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.

Evropské unie na podporu oživení. Část 
dodatečných prostředků by měla být 
přidělena na technickou pomoc z podnětu 
Komise. Komise by měla stanovit roční 
rozdělení 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 na rok 2021 na konci 
roku 2020 revidovat na základě téže 
metody přidělování a s využitím 
nejnovějších statistických údajů 
dostupných k 15. prosinci 2020 a 
rozdělení na rok 2022 by se mělo v roce 
2021 revidovat na základě téže metody 
přidělování a s využitím nejnovějších 
statistických údajů dostupných k 19. říjnu 
2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Christian Doleschal

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 

(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 
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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 
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.

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 
se zvláštní dodatečnou částkou. Kromě 
toho je třeba vzít v úvahu skutečnost, že 
ekonomiky v příhraničních regionech 
jsou krizí silně zasaženy, a proto potřebují 
větší podporu. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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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 
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.

(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, 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 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, 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 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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 
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 

(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, a v případě, kdy 
to členský stát odůvodní, také na 
rok 2023, 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, případně na rok 2023, 
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, a 
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téže metody přidělování a s využitím 
nejnovějších statistických údajů 
dostupných k 19. říjnu 2021.

případně na rok 2023, mělo by se 
rozdělení v roce 2021 revidovat na základě 
téže metody přidělování a s využitím 
nejnovějších statistických údajů 
dostupných k 19. říjnu 2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Martina Michels

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 

(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 
spravedlivé, 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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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 

(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 a při přípravě na 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 
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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.

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.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 postihla regiony a obce v 
různých členských státech rozdílně, je 
zapojení regionálních a místních subjektů 
z řad orgánů, hospodářských a sociálních 
partnerů a občanské společnosti důležité 
pro přípravu, provádění, monitorování a 
hodnocení zotavení z krize 
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podporovaného prosřednictvím REACT-
EU. Komise by měla posílit a pečlivě 
sledovat partnerství a víceúrovňovou 
správu v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 postihla regiony a obce v 
různých členských státech rozdílně, je 
zapojení regionálních a místních subjektů 
z řad orgánů, hospodářských a sociálních 
partnerů a občanské společnosti zásadně 
důležité pro přípravu, provádění, 
monitorování a hodnocení zotavení z krize 
podporovaného prostřednictvím REACT-
EU. Komise by měla posílit a pečlivě 
sledovat partnerství a víceúrovňovou 
správu v členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

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 uvedena 
ve finančním nařízení a určují zejména 

(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 uvedena 
ve finančním nařízení a určují zejména 
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postup pro sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění a dále 
stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z EU.

postup pro sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění a dále 
stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z EU, zatímco 
ochrana konečných příjemců je zásadní 
pro podporu zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19. Místní a regionální 
orgány, organizace občanské společnosti, 
nevládní organizace nebo malé a střední 
podniky nemohou přijít o své financování 
v důsledku všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech. V případě potřeby by Komise měla 
dočasně – přímo nebo nepřímo – 
spravovat finanční prostředky spolu s 
jejich příjemci, bez zapojení vlád 
členských států, které porušují zásady 
právního státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

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 uvedena 
ve finančním nařízení a určují zejména 
postup pro sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění a dále 
stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 

(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 uvedena 
ve finančním nařízení a určují zejména 
postup pro sestavování a plnění rozpočtu 
prostřednictvím grantů, zadávání veřejných 
zakázek, cen a nepřímého plnění a dále 
stanoví kontroly odpovědnosti účastníků 
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finančních operací. Pravidla přijatá na 
základě článku 322 SFEU se rovněž týkají 
ochrany rozpočtu Unie v případě 
všeobecných nedostatků týkajících se 
právního státu v členských státech, neboť 
dodržování právního státu je základní 
podmínkou řádného finančního řízení a 
efektivního financování z EU.

finančních operací.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios 
Kympouropoulos

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 
být zrušeny až při uzavření operačních 
programů.

(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 systémů 
zdravotnictví a hospodářství co nejvíce 
přizpůsobit, měla by Komise příděly 
prostředků stanovit na úrovni členských 
států, a to při zohlednění těch, kteří jsou 
krizí postiženi nejvíce. Stejně tak by 
Komise měla stanovit možnost, 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. Nicméně nesmí být 
opomíjena skutečnost, že je třeba zachovat 
provozní kapacitu fondu ESF. 
Předpokládá se, že dodatečné zdroje budou 
vynaloženy rychle, a proto by s nimi 
související závazky měly být zrušeny až při 
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uzavření operačních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Daniel Buda

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 být zrušeny až při uzavření 
operačních programů.

(7) Aby měly členské státy maximální 
flexibilitu a mohly si svá opatření na 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a 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, avšak je třeba 
zachovat provozní kapacitu fondu ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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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 
být zrušeny až při uzavření operačních 
programů.

(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, a to s ohledem na 
regiony nejvíce zasažené pandemií. 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 
být zrušeny až při uzavření operačních 
programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 

(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 
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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 
být zrušeny až při uzavření operačních 
programů.

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. Nicméně je třeba 
zachovat provozní kapacitu fondu ESF. 
Předpokládá se, že dodatečné zdroje budou 
vynaloženy rychle, a proto by s nimi 
související závazky měly být zrušeny až při 
uzavření operačních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Nora Mebarek

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 
být zrušeny až při uzavření operačních 

(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. 
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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programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Martina Michels

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 
být zrušeny až při uzavření operačních 
programů.

(7) Aby měly členské státy maximální 
flexibilitu a mohly si svá opatření na 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a na přípravu spravedlivého, 
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. 
Předpokládá se, že dodatečné zdroje budou 
vynaloženy rychle, a proto by s nimi 
související závazky měly být zrušeny až při 
uzavření operačních programů.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
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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 
být zrušeny až při uzavření operačních 
programů.

(7) Aby měly členské státy přiměřenou 
flexibilitu a mohly si svá opatření na 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a jejími sociálními dopady a 
na přípravu ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství 
respektujícího zásadu „nikomu neškodit“ 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

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 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 

(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, včetně 
přeshraničních zdravotnických služeb. 
Zdroje by měly být využívány k 
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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.

poskytování rovných služeb pro všechny 
občany a na podporu v podobě provozního 
kapitálu nebo investiční podporu pro malé 
a střední podniky, na operace přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 
občanům žijícím ve venkovských, 
ostrovních, hornatých a nejvzdálenějších 
regionech základní služby nebo na 
hospodářskou podporu regionům, které 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež byla 
krizí zasažena nejvíce , jako je cestovní 
ruch, který vytváří přibližně 10 % HDP 
EU, zaměstnává přibližně 13 milionů 
pracovníků a je čtvrtým největším 
vývozním průmyslem. Z údajů vyplývá, že 
je nezbytné toto hospodářské odvětví co 
nejdříve obnovit, což je obzvláště důležité 
pro všechny členské státy, v nichž má 
cestovní ruch strategický význam. 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.

_________________ _________________
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 

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 
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na rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. 
věst. L 130, 23.4.2020, s. 1).

na rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. 
věst. L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

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 
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.

(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 a do 
sociálních služeb obecného zájmu, na 
poskytování podpory v podobě provozního 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky, zejména v odvětvích, jež 
jsou nejvíce dotčena pandemií, jako je 
cestovní ruch a kultura, 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, na opatření 
zaměřená na podporu zaměstnanosti žen, 
jako je poskytování vzdělávání a péče v 
raném dětství, a na pobídky pro podnikání 
žen. 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.
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_________________ _________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky, na operace přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 

(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, a to při 
zajištění co největší doplňkovosti s 
programem EU4Health, na poskytování 
podpory v podobě provozního kapitálu 
nebo investiční podpory pro malé a střední 
podniky, na operace přispívající k 
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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.

přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 
občanům nediskriminační základní služby, 
a to také ve venkovských oblastech, na 
rozvoj sociální infrastruktury 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.

_________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
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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 
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.

(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) 
2020/558, by členské státy měly mít i 
nadále možnost využívat dodatečné zdroje 
především na investice do výrobků, 
zaměstnanců a služeb v oblasti 
zdravotnictví, včetně domovů s 
pečovatelskou službou pro seniory, na 
poskytování podpory v podobě provozního 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky a podpory pro 
přizpůsobení se práci z domova, na 
operace přispívající k přechodu na digitální 
a zelenou ekonomiku, infrastrukturu 
poskytující občanům základní služby, 
včetně nejvzdálenějších regionů, 
venkovských a vylidněných oblastí a 
oblastí zasažených průmyslovým 
přechodem, nebo na hospodářskou 
podporu regionům, které jsou nejzávislejší 
na odvětvích, jako je cestovní ruch a 
kultura, 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.

_________________
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 
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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).

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Isabel Benjumea Benjumea

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 
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 

(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 a sociálně-
zdravotnických služeb (včetně center a 
domovů pro každodenní péči o seniory), 
na poskytování podpory v podobě 
provozního kapitálu nebo investiční 
podpory pro malé a střední podniky, na 
operace přispívající k přechodu na 
digitální, konkurenceschopnou 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 
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měl rovněž být jedinou investiční prioritou. 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Pedro Marques

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 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 

(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) 
2020/558, 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 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
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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.

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. Rovněž by měly být 
podporovány další investice s prokázaným 
vysokým potenciálem pro vytváření 
pracovních míst, jako je obnova měst. 
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.

_________________
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli
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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 
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.

(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 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky, na operace přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 
občanům – a to i ve venkovských, 
ostrovních a horských oblastech – 
základní služby nebo na hospodářskou 
podporu regionům, které jsou nejzávislejší 
na odvětvích, jež byla krizí zasažena 
nejvíce. Měla by se rovněž podporovat 
technická pomoc, a to počínaje 
předběžnými fázemi. 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 

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 
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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).

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).

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Pascal Arimont

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 
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.

(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, zejména 
pokud jde o zdravotnické služby v 
přeshraničním kontextu, na poskytování 
podpory v podobě provozního 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 
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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).

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Martina Michels

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 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky, na operace přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 

(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 a sociálních 
služeb obecného zájmu, na poskytování 
podpory v podobě provozního kapitálu 
nebo investiční podpory pro malé a střední 
podniky, na operace přispívající ke 
spravedlivému přechodu na digitální a 
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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.

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 na nový tematický cíl 
„Podpora zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a příprava 
spravedlivého, 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 
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.

(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 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky, na operace přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 
občanům základní služby, a to i ve 
venkovských oblastech, 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.

_________________ _________________
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. 

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. 
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věst. L 130, 23.4.2020, s. 1). věst. L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Raffaele Fitto

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 
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.

(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 
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 nejvíce zasaženy krizí, a klíčovým 
odvětvím, jako je kultura a cestovní ruch. 
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.

_________________ _________________
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2020/460 ze dne 30. března 2020, 
kterým se mění nařízení Rady (EU) č.  
1301/2002 a (EU) č. 1303/2002 a (EU) č. 
508/2014, pokud jde o specifická opatření 
pro aktivaci investic do systémů zdravotní 

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 2020/460 ze dne 30. března 2020, 
kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 
1301/2002 a (EU) č. 1303/2002 a (EU) č. 
508/2014, pokud jde o specifická opatření 
pro aktivaci investic do systémů zdravotní 
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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 (ES) 
č. 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým 
se mění nařízení Rady (EU) č.  1301/2002 
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).

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 (ES) 
č. 2020/558 ze dne 23. dubna 2020, kterým 
se mění nařízení Rady (EU) č. 1301/2002 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).

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 
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 

(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 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky a osoby samostatně 
výdělečně činné, 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 
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souvislosti s pandemií COVID-19 a 
příprava ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství“, který by 
měl rovněž být jedinou investiční prioritou.

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).

Or. es

Pozměňovací návrh 87
Mathilde Androuët

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 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 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. 
1303/2013 a (EU) č. 1301/2013, 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, 24.4.2020, 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. 
1303/2013 a (EU) č. 1301/2013, 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, 24.4.2020, s. 1).

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) S cílem umožnit rovný přístup ke 
zdravotní péči, snížit nenaplněné potřeby 
v oblasti léčby a zvýšit odolnost vůči 
budoucím zdravotním krizím by měly být 
dodatečné zdroje pro EFRR rovněž 
využity na rozvoj center excelence pro 
konkrétní nákazy a zdravotní krize v celé 
EU, a to prostřednictvím finanční podpory 
pro zadávání zakázek na léčivé přípravky 
a zdravotnické prostředky, jakož i 
prostřednictvím podpory dodatečné 
specializace již zřízených středisek pro 
komplexní výzkum nemocí a virů. Větší 
spolupráci v oblasti zdraví, koordinaci a 
odolnost lze podpořit vytvořením sítě 
center excelence v celé EU, která budou 
rovnoměrně rozmístěna mezi členskými 
státy a jejími regiony, přičemž každé z 
nich se bude specializovat na poskytování 
zvláštního zacházení pro všechny 
evropské občany, kteří tuto zdravotní 
službu a zdravotní péči potřebují.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, 
Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

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 

(10) V případě ESF by členské státy 
měly dodatečné zdroje použít především na 
podporu  modernizace trhu práce, systémů 
zdravotnictví a sociálních systémů, jakož i 
komplexních strategií celoživotního učení 
s cílem zabránit dlouhodobé 
nezaměstnanosti, na podporu zachování 
pracovních míst, mimo jiné 
prostřednictvím režimů zkrácené pracovní 
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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.

doby a výrazné podpory osob samostatně 
výdělečně činných, vytváření pracovních 
míst, zejména pro osoby ve zranitelném 
postavení a osoby žijící ve venkovských, 
ostrovních, horských a nejvzdálenějších 
regionech, na podporu opatření pro 
zaměstnanost mladých lidí, vzdělávání a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností a 
zlepšení přístupu k sociálním službám 
obecného zájmu pro všechny občany, 
včetně dětí. Zvláštní pozornost by měla být 
věnována opatřením na podporu odborné 
přípravy a mobilizace zdravotnických a 
sociálních pracovníků, zejména v 
souvislosti se zvyšováním odolnosti vůči 
případným budoucím krizím. 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

Pozměňovací návrh 90
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

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 

(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, včetně politik v 
oblasti samostatné výdělečné činnosti a 
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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.

podnikání, vzdělávání, odbornou přípravu 
a celoživotní učení, rozvoj dovedností, 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností a 
zlepšení přístupu k sociálním službám 
obecného zájmu pro ty, kteří byli touto 
pandemií těžce zasaženi, pro starší a pro 
osoby s duševním onemocněním, a to 
včetně dětí. 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 a měla by se zaměřit 
na zlepšení zaměstnatelnosti tohoto 
obyvatelstva ve střednědobém výhledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Vera Tax

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 

(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 
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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.

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 a 
tato podpora by měla být podmíněna 
zachováním stejné úrovně pracovních 
podmínek a podmínek zaměstnání a práv, 
včetně ochrany před propuštěním a 
snižováním mezd, a neměla by být 
poskytována žádná prémie manažerům 
ani vypláceny dividendy akcionářům. 
Jelikož jsou k zachování úrovně 
zaměstnanosti využívány veřejné 
prostředky, neměli by být příjemci 
podpory Unie usazeni v daňových rájích a 
neměli by podkopávat kolektivní 
vyjednávání ani účast zaměstnanců v 
rozhodovacích procesech společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Daniel Buda

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 

(10) V případě ESF by členské státy 
měly dodatečné zdroje použít na investice 
do vzdělávání obecně, a 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. Jelikož je i 
nadále důležité zpomalit šíření 
koronaviru, aby se zabránilo dalším 
omezujícím opatřením, která by mohla 
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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.

ohrozit úspěšné zotavení a obnovu 
hospodářství, mělo by být možné, aby ESF 
i nadále podporoval tento druh operací 
dodatečnými zdroji. 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

Pozměňovací návrh 93
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 

(10) V případě ESF by členské státy 
měly dodatečné zdroje použít především na 
podporu zachování pracovních míst, se 
zvláštním ohledem na potřeby 
nejvzdálenějších regionů, venkovských a 
vylidněných oblastí a oblastí postižených 
průmyslovým přechodem, mimo jiné 
prostřednictvím režimů zkrácené pracovní 
doby a podpory osob samostatně výdělečně 
činných, vytváření pracovních míst, 
zejména pro osoby ve zranitelném 
postavení a pro ženy, na něž dopadají 
důsledky hospodářské krize, na podporu 
opatření pro zaměstnanost mladých lidí, 
vzdělávání a odbornou přípravu, přechod 
na více digitální a on-line systém 
vzdělávání, rozvoj dovedností a zlepšení 
přístupu k sociálním službám obecného 
zájmu, a to i pro děti a osoby ve zranitelné 
situaci. Je třeba vyjasnit, že za současných 
mimořádných okolností lze podporu 
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pracovní doby měla podporovat dočasně. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 (a to i 
ve venkovských 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, vzdělávání a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností a 
zlepšení rovného přístupu k vysoce 
kvalitním službám, včetně zdravotní péče, 
a k sociálním službám obecného zájmu, a 
to i pro děti, starší osoby a osoby se 
zdravotním postižením. 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
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Pozměňovací návrh 95
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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 (a to i 
ve venkovských 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, vzdělávání a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností a 
zlepšení přístupu k univerzálním, 
inkluzivním, přístupným, finančně 
dostupným a vysoce kvalitním 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Martina Michels

Návrh nařízení
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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, samostatně výdělečně 
činných profesionálů a živnostníků, 
umělců a tvůrčích pracovníků v nejistých 
pracovních podmínkách, vytváření 
pracovních míst, zejména pro osoby ve 
zranitelném postavení, na podporu opatření 
pro zaměstnanost mladých lidí, vzdělávání 
a odbornou přípravu, rozvoj dovedností, 
podporu sociálního hospodářství 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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 

(10) V případě ESF by členské státy 
měly dodatečné zdroje použít především na 
podporu zachování pracovních míst, mimo 
jiné ve venkovských, ostrovních a 
horských oblastech, a to i prostřednictvím 
režimů zkrácené pracovní doby a podpory 
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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.

osob samostatně výdělečně činných, 
vytváření pracovních míst, zejména pro 
občany 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Pedro Marques

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 

(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, 
zlepšení přístupu k sociálním službám 
obecného zájmu, a to i pro děti, a snížení 
chudoby, a to také prostřednictvím 
opatření na podporu příjmu a posílení 
poskytování veřejných služeb. Je třeba 
vyjasnit, že za současných mimořádných 
okolností lze podporu režimů zkrácené 
pracovní doby pro zaměstnance a osoby 
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opatřeními na trhu práce, ledaže tato 
opatření ukládají vnitrostátní právní 
předpisy. Unie by tyto režimy zkrácené 
pracovní doby měla podporovat dočasně.

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

Pozměňovací návrh 99
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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, 
které starším pracovníkům umožní 
přizpůsobit se novým potřebám trhu 
práce, 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.

Or. es
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Pozměňovací návrh 100
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

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, podporu podniků 
sociální ekonomiky, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V souvislosti s reakcí na dopad 
krize přispívají dodatečné zdroje k 
odstranění nerovností, podpoře rovnosti 
žen a mužů a začleňování hlediska 
rovnosti žen a mužů, jakož i k boji proti 
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diskriminaci na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace, 
jak je stanoveno v článku 2 Smlouvy o 
EU, článku 10 SFEU a článku 21 Listiny 
základních práv Evropské unie. Všechny 
zúčastněné strany zapojené do všech fází 
provádění tohoto nástroje pro zotavení z 
krize se zavazují podporovat rovnost žen a 
mužů a zajistit, aby byl zohledněn dopad 
na ženy, vzhledem k tomu, že krize na ně 
nepřiměřeně dopadá;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Daniel Buda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V zájmu zajištění přístupu k 
systémům zdravotní péče by mělo být 
výslovně stanoveno, že veškerá opatření 
zaměřená na zpomalení šíření koronaviru 
mohou být plánována v rámci 
odpovídající investiční priority ESF. Proto 
by se tato opatření měla použít od počátku 
propuknutí nákazy COVID-19. Aby se 
usnadnilo provádění, měla by se na 
režimy zkrácené pracovní doby 
podporované z ESF v návaznosti na 
pandemii COVID-19 vztahovat jednotná 
pravidla bez ohledu na to, zda jsou tyto 
systémy podporovány z dodatečných 
zdrojů, či nikoli.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Pedro Marques
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) S cílem urychlit investice a podnítit 
hospodářský růst a vytváření pracovních 
míst by členské státy rovněž mohly využít 
dodatečné zdroje ke zvýšení míry 
spolufinancování projektů, pro podíl na 
investicích uskutečněných v období od 1. 
září 2020 do 31. prosince 2021, i když byly 
projekty zahájeny nebo schváleny před 
vstupem tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

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 přípravou ekologického, 
digitálního a odolného oživení systémů 
zdravotní péče a hospodářství, je v zájmu 
rychlého provedení opatření 
podporovaných z dodatečných zdrojů 
nezbytné poskytnout vyšší počáteční 
předběžnou platbu, případně roční 
předběžné financování. Tato míra 
předběžného financování bude sloužit 
jako obranný mechanismus proti 
hospodářským a sociálním dopadům, 
neboť příjemci prostředků z fondů 
potřebují silný impuls k zajištění finanční 
likvidity. 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 
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prostředky rychle vyplácet, protože více 
aktuálních dostupných zdrojů znamená 
více příležitostí reagovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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 jejími sociálními dopady a 
přípravou ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství 
respektujícího zásadu „nikomu neškodit“, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Martina Michels

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 

(11) Aby měly členské státy dostatek 
finančních prostředků na rychlé provedení 
krizových opatření v souvislosti s pandemií 
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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.

COVID-19 a přípravou spravedlivého, 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Pedro Marques

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Aby se zvýšila schopnost příjemců 
zahájit své investice rychle, měly by 
členské státy poskytnout vysokou úroveň 
počátečního předběžného financování 
projektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Monika Vana, Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

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 

(12) Členské státy by měly mít možnost 
přidělit dodatečné zdroje na nové 
specializované operační programy nebo 
nové prioritní osy v rámci stávajících 
programů. Zdroje by měly být vyčleněny 
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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 
předběžné hodnocení a množství 
náležitostí, které se požaduje při předložení 
operačního programu ke schválení Komisi, 
by se mělo omezit.

především na regionální programy, pokud 
takové programy existují, a to v souladu s 
cílem zaměřit se na nejvíce zasažené 
regiony stanoveným v pátém bodě 
odůvodnění. 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 
předběžné hodnocení a množství 
náležitostí, které se požaduje při předložení 
operačního programu ke schválení Komisi, 
by se mělo omezit. Iniciativa REACT-EU 
by však neměla podporovat žádná 
opatření, která přispívají k segregaci nebo 
sociálnímu vyloučení nebo která poskytují 
příjem pod hranicí chudoby členských 
států. Ke genderovému aspektu je třeba 
přihlížet ve všech prováděných 
programech ve fázi přípravy, provádění, 
monitorování a hodnocení. Kromě toho by 
iniciativa REACT-EU měla být v souladu 
s článkem 21 Listiny, který stanoví, že se 
zakazuje se jakákoli diskriminace 
založená zejména na pohlaví, rase, barvě 
pleti, etnickém nebo sociálním původu, 
genetických rysech, jazyku, náboženském 
vyznání nebo přesvědčení, politických 
názorech či jakýchkoli jiných názorech, 
příslušnosti k národnostní menšině, 
majetku, narození, zdravotním postižení, 
věku nebo sexuální orientaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Isabel Carvalhais

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) S cílem zmírnit zátěž veřejných 
rozpočtů při zotavení z krize v souvislosti s 

(13) S cílem zmírnit zátěž veřejných 
rozpočtů při zotavení z krize v souvislosti s 



AM\1210606CS.docx 69/157 PE655.753v01-00

CS

pandemií COVID-19 a při přípravě na 
ekologické, digitální a odolné oživení 
hospodářství, by členské státy měly 
výjimečně dostat možnost požádat až o 100 
% spolufinancování, které by se vztahovalo 
na jednotlivé prioritní osy operačních 
programů poskytujících podporu z 
dodatečných zdrojů.

pandemií COVID-19 a při přípravě na 
ekologické, digitální a odolné oživení 
hospodářství, by členské státy měly 
výjimečně dostat možnost požádat až o 100 
% spolufinancování, které by se vztahovalo 
na jednotlivé prioritní osy operačních 
programů poskytujících podporu z 
dodatečných zdrojů. V nejvzdálenějších 
regionech by mělo být v rámci iniciativy 
REACT-EU zaručeno předběžné 
financování ze strukturálních fondů ve 
výši 100 %, aby se podpořilo jejich 
hospodářské oživení s ohledem na jejich 
rozpočtová omezení v důsledku krize.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) S cílem zmírnit zátěž veřejných 
rozpočtů při zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a při přípravě na 
ekologické, digitální a odolné oživení 
hospodářství, by členské státy měly 
výjimečně dostat možnost požádat až o 100 
% spolufinancování, které by se vztahovalo 
na jednotlivé prioritní osy operačních 
programů poskytujících podporu z 
dodatečných zdrojů.

(13) S cílem zmírnit zátěž veřejných 
rozpočtů při zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a při přípravě na 
ekologické, digitální a odolné oživení 
hospodářství respektujícího zásadu 
„nikomu neškodit“, by členské státy měly 
výjimečně dostat možnost požádat až o 
100% spolufinancování, které by se 
vztahovalo na jednotlivé prioritní osy 
operačních programů poskytujících 
podporu z dodatečných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) S cílem zmírnit zátěž veřejných 
rozpočtů při zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a při přípravě na 
ekologické, digitální a odolné oživení 
hospodářství, by členské státy měly 
výjimečně dostat možnost požádat až o 100 
% spolufinancování, které by se vztahovalo 
na jednotlivé prioritní osy operačních 
programů poskytujících podporu z 
dodatečných zdrojů.

(13) S cílem zmírnit zátěž veřejných 
rozpočtů při zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a při přípravě na 
ekologické, digitální a odolné oživení 
systémů zdravotní péče a hospodářství, by 
členské státy měly výjimečně dostat 
možnost požádat až o 100 % 
spolufinancování, které by se vztahovalo 
na jednotlivé prioritní osy operačních 
programů poskytujících podporu z 
dodatečných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) V členských státech způsobily 
katastrofy vyvolané extrémními projevy 
počasí a klimatu v období 1980–2017 
přibližně 83 % peněžitých ztrát. Ztráty 
související s počasím a klimatem dosáhly 
v těchto posledních letech výše 426 
miliard EUR (v hodnotách roku 2017). V 
programovém období 2014–2020 byl 
stanoven specifický cíl zaměřený na 
přizpůsobení se změně klimatu a prevenci 
a řízení rizik. Tyto dodatečné zdroje, které 
poskytuje nástroj REACT-EU, lze proto v 
zájmu zelenější a udržitelnější obnovy 
použít také na budování infrastruktury a 
rozvoj strategií a osvědčených postupů 
zaměřených na předcházení 
hydrogeologickým a jiným katastrofám.

Or. en
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Odůvodnění

Údaje uvedené v tomto pozměňovacím návrhu jsou k dispozici ve zprávě Evropské agentury 
pro životní prostředí zveřejněné v roce 2019: „Economic losses from climate-related extremes 
in Europe“ (Hospodářské ztráty způsobené extrémními projevy klimatu v Evropě) 
(https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-disasters-
3/assessment-2)

Pozměňovací návrh 113
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

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 systémů zdravotní péče a 
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 – nebo do 
31. prosince 2026 v případě, že budou 
poskytnuty dodatečné zdroje na 
rozpočtový závazek pro roky 2023 a 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 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Pascal Arimont

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 

(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 – nebo do 31. prosince 2026 v 
případě, že budou poskytnuty dodatečné 
zdroje na rozpočtový závazek pro roky 
2023 a 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 
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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.

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, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 

(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 – nebo do 31. prosince 2026 v 
případě, že budou poskytnuty dodatečné 
zdroje na rozpočtový závazek pro roky 
2023 a 2024 – alespoň jedno hodnocení s 
cílem posoudit účinnost, efektivnost a 
dopad dodatečných zdrojů a také to, jak 
přispěly ke splnění cílů nového 
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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, 
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.

specializovaného tematického cíle. Aby se 
daly na úrovni Unie snáze zajistit 
srovnatelné informace, doporučuje se 
důrazně 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, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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 

(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 – nebo do prosince 2025 v případě, 
že budou poskytnuty dodatečné zdroje na 
rozpočtový závazek pro rok 2023 – alespoň 
jedno hodnocení s cílem posoudit účinnost, 
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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, 
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.

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, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Tom Berendsen

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 

(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 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 
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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, 
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.

také to, jak přispěly ke splnění cílů nového 
specializovaného tematického cíle. Aby se 
daly na úrovni Unie snáze zajistit 
srovnatelné informace, je nutné, aby 
členské státy 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, 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.

Or. nl

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že využití dodatečných finančních prostředků bude co nejvíce v souladu s 
cíli Unie, je důležité, aby projekty mohly být testovány vůči stávajícím předběžným 
podmínkám.
 Od této povinnosti by proto nemělo být upuštěno. Kromě toho použití stejných specifických 
ukazatelů pro jednotlivé programy ze strany členských států usnadňuje následné hodnocení.

Pozměňovací návrh 118
Martina Michels

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, 

(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 spravedlivého, ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství, je opodstatněné, aby 
výjimečně nemusely dodržovat předběžné 
podmínky a požadavky týkající se 
výkonnostní rezervy a uplatňování 
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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, 
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.

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, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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, 

(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, 
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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, 
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.

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, 
měly by členské státy u každého programu 
používat specifické a cílené 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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 

(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 
jejími sociálními dopady a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství respektujícího zásadu 
„nikomu neškodit“, je opodstatněné, aby 
výjimečně nemusely dodržovat předběžné 
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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, 
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.

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, inkluzivnost 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 důrazně 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, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Isabel Benjumea Benjumea

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 

(14) Aby mohly členské státy v rámci 
stávajícího programového období rychle 
uvolňovat dodatečné zdroje na zotavení z 
hospodářské a sociální krize v souvislosti 
s pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, konkurenceschopného, 
digitálního a odolného oživení 
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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, 
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.

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 2022 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, budou členské státy 
u každého programu používat 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby bylo financování směrováno 
do přípravy ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství v 
současném programovém období, bude 
vyčleněno 40 % dodatečných zdrojů na 
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celkový cíl VFR v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Mathilde Androuët

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 

(15) Aby se tyto dodatečné zdroje 
podařilo nasměrovat do nejpotřebnějších 
zeměpisných oblastí, nebudou se dodatečné 
zdroje přidělené EFRR a ESF výjimečně, a 
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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.

aniž jsou dotčena obecná pravidla pro 
přidělování zdrojů ze strukturálních fondů, 
členit podle jednotlivých kategorií regionů. 
Členské státy by rovněž měly v souladu se 
zásadami partnerství zapojit místní a 
regionální orgány i příslušné orgány 
zastupující občanskou společnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Vera Tax

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 občanskou společnost. 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 
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sociálního začleňování, rovnosti žen a 
mužů a nediskriminace.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Monika Vana, Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

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 
a regiony a místní komunity, jež byly 
nejvíce dotčeny nákazou COVID-19. 
Členské státy by rovněž měly při plném 
respektování zásad partnerství zapojit 
místní a regionální orgány i příslušné 
orgány zastupující občanskou společnost, a 
zejména subjekty odpovědné za podporu 
sociálního začleňování, rovnosti žen a 
mužů a nediskriminace, jakož i sociální 
partnery.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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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) Členské státy by měly zohlednit 
potřeby v jednotlivých regionech a jejich 
úroveň rozvoje a středem pozornosti by v 
souladu s cíli hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti podle článku 173 
SFEU měly zůstat méně rozvinuté regiony, 
aby se zabránilo prohlubování stávajících 
rozdílů mezi jednotlivými územími Unie. 
Členské státy by rovněž měly v souladu se 
zásadami partnerství zapojit místní a 
regionální orgány i příslušné orgány 
zastupující občanskou společnost.

Or. es

Pozměňovací návrh 128
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 

(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 různých dopadů pandemie 
COVID-19 na místní komunity a 
hospodářství – a jejich úroveň rozvoje, aby 
středem pozornosti v souladu s cíli 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
podle článku 173 SFEU zůstaly méně 
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regionální orgány i příslušné orgány 
zastupující občanskou společnost.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Isabel Benjumea Benjumea

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

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se tyto dodatečné zdroje (15) Aby se tyto dodatečné zdroje 
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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.

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, 
zejména v nejchudších regionech 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

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 občanskou společnost, zejména 
v tzv. třetím sektoru.
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Or. en

Pozměňovací návrh 132
Daniel Buda

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, 
jejich investiční priority 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 

(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 
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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.

přidělování zdrojů ze strukturálních fondů, 
členit podle jednotlivých kategorií regionů. 
Členské státy by však měly zohlednit 
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 
zásadou partnerství zapojit místní a 
regionální orgány i příslušné orgány 
zastupující občanskou společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Katalin Cseh, 
Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Iniciativa REACT-EU představuje 
značné množství dodatečných zdrojů, 
které mají být vynaloženy v krátkém čase, 
čímž se zvyšuje tlak na kontrolní systémy. 
Proto by měla být prostřednictvím 
stávajících agentur pro boj proti 
podvodům na úrovni členských států a 
EU, jako je Úřad evropského veřejného 
žalobce, Evropský účetní dvůr a úřad 
OLAF, přijata a uplatňována účinná 
opatření proti podvodům.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby se usnadnily převody povolené 
na základě změn tohoto nařízení, neměla 
by se na ně vztahovat podmínka stanovená 
v čl. 30 odst. 1 písm. f) finančního nařízení 
o použití prostředků na stejný cíl.

(16) (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Dostupné zdroje by měly být 
způsobilé pro výdaje vzniklé v souvislosti s 
krizí COVID-19 od 1. února 2020, aby se 
zajistilo, že všechny náklady související s 
onemocněním COVID-19 budou pokryty v 
rámci tohoto nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Mathilde Androuët

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž 
reakce na dopady krize v oblasti veřejného 
zdraví zavedením flexibilních opatření při 
poskytování podpory z fondů ESI, 
nemohou uspokojivě dosáhnout členské 
státy, ale spíše jich lze z důvodu rozsahu 
nebo účinků navrhované činnosti lépe 
dosáhnout na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 

vypouští se
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subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku nepřekračuje toto 
nařízení rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení uvedených cílů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava

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 

vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 65 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

-1. V článku 65 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí 
příspěvku z fondů ESI, jestliže vznikly 

„2. Výdaje jsou způsobilé pro poskytnutí 
příspěvku z fondů ESI, jestliže vznikly 
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příjemci a byly uhrazeny v období ode dne 
předložení programu Komisi nebo od 1. 
ledna 2014 – podle toho, co nastane dříve – 
do 31. prosince 2023. Příspěvek z EZFRV 
na výdaje lze kromě toho poskytnout jen 
tehdy, jestliže byla odpovídající podpora 
platební agenturou skutečně vyplacena 
mezi 1. lednem 2014 a 31. prosincem 
2023.

příjemci a byly uhrazeny v období ode dne 
předložení programu Komisi nebo od 1. 
ledna 2014 – podle toho, co nastane dříve – 
do 31. prosince 2024. Příspěvek z EZFRV 
na výdaje lze kromě toho poskytnout jen 
tehdy, jestliže byla odpovídající podpora 
platební agenturou skutečně vyplacena 
mezi 1. lednem 2014 a 31. prosincem 
2023.“

Or. en

Odůvodnění

Pandemie COVID-19 způsobila značné zpoždění při provádění projektů financovaných z 
fondů politiky soudržnosti. Vzhledem k tomu, že WHO i nadále varuje před novými ohnisky 
nákazy, měly by být finanční zdroje z nástroje REACT-EU vyčleněné na období 2020-2022 
způsobilé po dobu delší než podle návrhu Komise, a to alespoň do konce roku 2024.

Pozměňovací návrh 142
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 65 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

-1b. V článku 65 se odstavec 4 
nahrazuje tímto:

4. V případě nákladů hrazených podle čl. 
67 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a 
c) musí být opatření, která tvoří základ pro 
poskytnutí náhrady, provedena v období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2023.

„4. V případě nákladů hrazených podle čl. 
67 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a 
c) musí být opatření, která tvoří základ pro 
poskytnutí náhrady, provedena v období od 
1. ledna 2014 do 31. prosince 2023.“

Or. en

Odůvodnění

Pandemie COVID-19 způsobila značné zpoždění při provádění projektů financovaných z 
fondů politiky soudržnosti. Vzhledem k tomu, že WHO i nadále varuje před novými ohnisky 
nákazy, měly by být finanční zdroje z nástroje REACT-EU vyčleněné na období 2020-2022 
způsobilé po dobu delší než podle návrhu Komise, a to alespoň do konce roku 2024.
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Pozměňovací návrh 143
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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

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 běžných cenách 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 5 000 000 000 
EUR v běžných cenách na hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost, které se 
přidělují EFRR, EZFRV, ESF a ENRF.;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Christian Doleschal

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. 
Z výše uvedených 53 272 800 000 EUR se 
částka 1 000 000 000 EUR přiděluje jako 
zvláštní rozpočtová položka na podporu 
evropských seskupení pro územní 
spolupráci. Politické řízení evropského 
uskupení pro územní spolupráci může 
požádat Komisi, aby přímo převedla 
finanční prostředky ze zvláštní rozpočtové 
položky do evropského seskupení pro 
územní spolupráci. Jakmile evropské 
seskupení pro územní spolupráci předloží 
Komisi svůj rozvrh plánovaného využití 
finančních prostředků, obdrží evropské 
seskupení pro územní spolupráci 
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požadované finanční prostředky pro 
nezávislé rozpočtové řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

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

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 cíl růstu 
a zaměstnanosti a Evropské územní 
spolupráce na pomoc při podpoře zotavení 
z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 
a přípravě ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství (REACT-
EU)

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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

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 sociálními dopady a 
přípravě ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství (REACT-
EU)
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Or. en

Pozměňovací návrh 147
Martina Michels

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

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 přípravě spravedlivého, 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství (REACT-EU)

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
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 

1. Až 95 % mimořádných 
dodatečných zdrojů uvedených 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 případech jsou mimořádné 
dodatečné zdroje k dispozici na pomoc při 
podpoře zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravě 
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operací, jimiž se provádí tematický cíl 
podle odstavce 10 tohoto článku.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Nora Mebarek

Návrh nařízení
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 v členských 
státech zapojených do posílené spolupráce 
Úřadu evropského veřejného žalobce 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
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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 na pomoc při podpoře 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a přípravě ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství (REACT-EU) respektujícího 
zásadu „nikomu neškodit“. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Martina Michels

Návrh nařízení
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 na pomoc při podpoře 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a přípravě spravedlivého, 
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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Pascal Arimont

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.

V rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost jsou na roky 2021 a 2022 k 
dispozici dodatečné zdroje uvedené v 
článku 92a a na základě odůvodněné 
žádosti členského státu mohou být tyto 
zdroje rovněž uvolněny na rozpočtové 
závazky v letech 2023 a 2024. V rámci cíle 
Evropská územní spolupráce budou 
dodatečné zdroje stanovené v článku 92a 
k dispozici pro roky 2021, 2022, 2023 a 
2024. Dodatečné zdroje stanovené v 
článku 92a rovněž podporují správní 
výdaje do výše 18 000 000 EUR v běžných 
cenách.

Or. en

Odůvodnění

Výběr a přidělování projektů v rámci iniciativy Interreg jsou složitější a potřebují více času 
než vnitrostátní nebo regionální projekty a cíl Investice pro růst a zaměstnanost.

Pozměňovací návrh 153
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 

Dodatečné zdroje na roky 2021 a 2022 jsou 
k dispozici z dodatečných zdrojů 
uvedených v článku 92a. Odchylně od 
prvního pododstavce a na základě 
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správní výdaje do výše 18 000 000 EUR v 
běžných cenách.

odůvodněné žádosti členského státu 
mohou být dodatečné zdroje rovněž k 
dispozici pro rozpočtový závazek na roky 
2023 a 2024. Dodatečné zdroje stanovené 
v článku 92a rovněž podporují správní 
výdaje do výše 18 000 000 EUR v běžných 
cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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. Odchylně od 
prvního pododstavce tohoto odstavce a na 
základě odůvodněné žádosti členského 
státu mohou být dodatečné zdroje rovněž 
k dispozici pro rozpočtový závazek na rok 
2023. Dodatečné zdroje stanovené v 
článku 92a rovněž podporují správní 
výdaje do výše 18 000 000 EUR v běžných 
cenách.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Pascal Arimont

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 4. Pokud jde o cíl Investice pro růst a 
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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.

zaměstnanost, je Komise zmocněna k 
přijetí aktu v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 149 tohoto nařízení, 
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, a 
případně rovněž zohlední dočasné 
programy členských států pro zachování 
pracovních míst, které byly zavedeny 
během referenčního období.
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. Bude případně provedena i v roce 
2022 v souvislosti s rozpočtovými závazky 
na roky 2023 a 2024 s využitím 
nejnovějších dostupných statistických 
údajů.
Pokud jde o cíl Evropská územní 
spolupráce, přijme Komise 
prostřednictvím prováděcího aktu 
rozhodnutí, kterým stanoví rozdělení 
dodatečných zdrojů jako prostředků ze 
strukturálních fondů na roky 2020 až 
2024 pro každý členský stát v souladu s 
kritérii a metodikou stanovenými v bodě 8 
přílohy XXII nařízení (EU) [nové nařízení 
o společných ustanoveních].

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o kritéria a metodiku stanovené v příloze VIIa, je důležité zohlednit dočasné 
programy pro zachování pracovních míst, které členské státy zavedly v reakci na pandemii 
COVID-19, aby se zabránilo podhodnocení skutečné základní míry nezaměstnanosti, neboť 
míra nezaměstnanosti se pravděpodobně zvýší, jakmile tyto programy skončí.

Pozměňovací návrh 156
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
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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 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. 
Bude případně provedena i v roce 2022 v 
souvislosti s rozpočtovými závazky na roky 
2023 a 2024 s využitím nejnovějších 
dostupných statistických údajů. Revize 
provedené v roce 2021 a případně v roce 
2022 zajistí, aby operační programy 
nebyly vystaveny negativním dopadům.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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 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. 
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Bude případně provedena i v roce 2022 v 
souvislosti s rozpočtovými závazky na rok 
2023 s využitím nejnovějších dostupných 
statistických údajů. Revize provedené v 
roce 2021 a případně v roce 2022 zajistí, 
aby operační programy nebyly vystaveny 
negativním dopadům.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Pedro Marques

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 prostřednictvím 
prováděcích aktů přijme rozhodnutí, 
kterým stanoví rozdělení dodatečných 
zdrojů jako prostředků ze strukturálních 
fondů na rok 2020 pro každý členský stát v 
souladu s kritérii a metodikou stanovenými 
v příloze VIIa. Na konci roku 2020 se 
provede revize uvedeného rozhodnutí s 
cílem stanovit rozdělení dodatečných 
zdrojů pro rok 2021 na základě 
dostupných údajů k 15. prosinci 2020 a v 
roce 2021 se provede další revize 
uvedeného rozhodnutí za účelem rozdělení 
dodatečných zdrojů pro rok 2022 na 
základě údajů dostupných k 19. říjnu 2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající 
změny v celém textu.)

Or. es

Pozměňovací návrh 160
Daniel Buda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 86 odst. 2 a čl. 136 odst. 1 
se závazky týkající se dodatečných zdrojů 
zruší podle pravidel pro ukončení 
programů.

Odchylně od čl. 86 odst. 2 a čl. 136 odst. 1 
se závazky týkající se dodatečných zdrojů 
zruší k 31. prosinci 2024. Odchylně od čl. 
65 odst. 2 jsou případně výdaje způsobilé 
pro poskytnutí příspěvku z fondů ESI, 
jestliže vznikly příjemci a byly uhrazeny v 
období ode dne předložení programu 
Komisi nebo od 1. ledna 2014 – podle 
toho, co nastane dříve – do 31. prosince 
2024. Odchylně od čl. 136 odst. 2 se ta 
část závazků, které zůstanou otevřené ke 
dni 31. prosince 2023 nebo ke dni 31. 
prosince 2024, zruší, pokud nebude do 
lhůty stanovené v čl. 141 odst. 1 předložen 
Komisi některý z dokladů požadovaných 
podle čl. 141 odst. 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 161
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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

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, včetně místních a regionálních 
orgánů, jakož i nevládních organizací a 
občanské společnosti, v souladu se 
zásadou partnerství, dodatečné zdroje, 
které jsou na programování k dispozici v 
rámci EFRR a ESF. Podíl ESF nelze snížit 
pod stávající zákonný závazek ve výši 23,1 
%. Zohlední se přitom kumulativní počet 
infekcí koronavirem na úrovni NUTS 3 a 
dodatečné zdroje se zaměří na oblasti 
úrovně NUTS 3 s nejvyšším počtem.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

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

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, včetně veřejných orgánů, jakož 
i příslušných subjektů zastupujících 
občanskou společnost, v souladu se 
zásadou partnerství, a to při zohlednění 
skutečnosti, že tento přístup má přidanou 
hodnotu pro provádění evropských 
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veřejných politik, dodatečné zdroje, které 
jsou na programování k dispozici v rámci 
EFRR a ESF. Až 5 % dodatečných zdrojů 
se využije na přeshraniční projekty.

Or. en

Odůvodnění

Veřejným orgánem se rozumí vláda nebo jiný orgán veřejné správy, včetně veřejných 
poradních subjektů na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni, Je tak poskytnut širší 
výklad subjektů, které mohou využívat dostupné zdroje z EFRR a ESF tím, že zahájí určité 
iniciativy a opatření, jež postupně povedou k lepší hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 163
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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

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, včetně místních a regionálních 
orgánů v souladu se zásadou partnerství, 
dodatečné zdroje, které jsou na 
programování k dispozici v rámci EFRR a 
ESF. Až 5 % dodatečných zdrojů se 
využije na přeshraniční projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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, včetně místních a regionálních 
orgánů, jakož i příslušných subjektů 
zastupujících občanskou společnost, v 
souladu se zásadou partnerství, dodatečné 
zdroje, které jsou na programování k 
dispozici v rámci EFRR a ESF.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – bod 1 – odst. 5 – pododstavec 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při rozdělování se zohlední kumulativní 
počet infekcí COVID-19 a hospodářský 
dopad na úrovni NUTS 3 a dodatečné 
zdroje se zaměří na oblasti úrovně NUTS 
3 s největšími zdravotními a 
hospodářskými dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Sylvie Brunet, Susana 
Solís Pérez, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 5 – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 92 odst. 7 lze rovněž 
navrhnout, aby byla část dodatečných 
zdrojů použita ke zvýšení podpory Fondu 

Odchylně od čl. 92 odst. 7 se část 
dodatečných zdrojů použije ke zvýšení 
podpory Fondu evropské pomoci 
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evropské pomoci nejchudším osobám 
(FEAD), a to před přidělením prostředků 
EFRR a ESF nebo zároveň s ním.

nejchudším osobám (FEAD), a to před 
přidělením prostředků EFRR a ESF nebo 
zároveň s ním. Tento podíl bude činit 
alespoň 3 % dodatečných zdrojů, aby byla 
zajištěna minimální částka na podporu 
nejchudších osob, které byly nebývale 
zasaženy krizí COVID-19.

Or. en

Odůvodnění

FEAD by měl být přinejmenším zachován na současných úrovních, neboť krize COVID-19 
dramaticky zvýšila potřebu potravinové/základní materiální pomoci, zejména pro roky 2020-
2022, ale i za účelem financování činností přispívajících k sociálnímu začlenění nejchudších 
osob, které spadá do působnosti FEAD. V případě vyčlenění nejméně 3 % finančních 
prostředků nástroje REACT-EU na FEAD bude zajištěno, že tento fond obdrží dodatečné 
finanční prostředky v dostatečné výši, jak je uvedeno ve vyjednávací pozici Evropského 
parlamentu k VFR a ESF+/FEAD.

Pozměňovací návrh 167
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 5 – pododstavec 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po počátečním přidělení mohou být 
dodatečné zdroje na žádost členského státu 
o změnu operačního programu podle čl. 30 
odst. 1 převedeny mezi EFRR a ESF, a to 
bez ohledu na procentní podíly uvedené v 
čl. 92 odst. 1 písm. a), b) a c).

Po počátečním přidělení mohou být 
dodatečné zdroje na žádost členského státu 
o změnu operačního programu podle čl. 30 
odst. 1 převedeny mezi EFRR, EZFRV, 
ENRF a ESF, a to bez ohledu na procentní 
podíly uvedené v čl. 92 odst. 1 písm. a), b) 
a c).

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – 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 169
Nora Mebarek

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

Požadavky stanovené v čl. 92 odst. 4 se 
nevztahují na následné převody.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Pedro Marques

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 5 – pododstavec 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné zdroje se provádějí podle 
pravidel fondu, k němuž jsou přiděleny 
nebo převedeny.

Dodatečné zdroje se provádějí podle 
pravidel fondu, k němuž jsou přiděleny 
nebo převedeny, a to při zohlednění 
ustanovení stávajícího nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Nora Mebarek

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 5 – pododstavec 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alespoň 30 % dodatečných zdrojů bude 
vyčleněno na celkový cíl víceletého 
finančního rámce v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Až 4 % celkových dodatečných 
zdrojů v rámci EFRR a ESF lze přidělit na 
technickou pomoc v rámci jakéhokoli 
stávajícího operačního programu 
podporovaného z EFRR nebo ESF nebo na 
nový operační program uvedený v odstavci 
11.

6. Až 4 % celkových dodatečných 
zdrojů v rámci EFRR a ESF lze přidělit na 
technickou pomoc – a to počínaje 
předběžnými fázemi – v rámci jakéhokoli 
stávajícího operačního programu 
podporovaného z EFRR nebo ESF nebo na 
nový operační program uvedený v odstavci 
11.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Odchylně od čl. 81 odst. 1 a čl. 134 
odst. 1 činí počáteční předběžné 
financování, které má být vyplaceno v 
důsledku rozhodnutí Komise o přijetí 
operačního programu nebo schválení 
změny operačního programu pro účely 
přidělení dodatečných zdrojů, 50 % z 
dodatečných zdrojů přidělených na 
programy na rok 2020 v rámci nového 
tematického cíle uvedeného v odstavci 10 
tohoto článku.

7. Odchylně od čl. 81 odst. 1 a čl. 134 
odst. 1 činí počáteční předběžné 
financování, které má být vyplaceno v 
důsledku rozhodnutí Komise o přijetí 
operačního programu nebo schválení 
změny operačního programu pro účely 
přidělení dodatečných zdrojů, 25 % z 
dodatečných zdrojů přidělených na 
programy v rámci nového tematického cíle 
uvedeného v odstavci 10 tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k negativním důsledkům pandemie COVID-19 na finanční situaci příjemců musí být 
počáteční předběžné financování vyšší, jak navrhuje článek 92a.

Pozměňovací návrh 174
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios 
Kympouropoulos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dodatečné prostředky, které nejsou 
přiděleny na technickou pomoc, se použijí 
v rámci nového tematického cíle 
stanoveného v odstavci 10 k podpoře 
opatření na zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství.

8. Dodatečné prostředky, které nejsou 
přiděleny na technickou pomoc, se použijí 
v rámci nového tematického cíle 
stanoveného v odstavci 10 k podpoře 
opatření na zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19, se zaměřením 
například na revitalizaci odvětví 
cestovního ruchu, zdravotnictví a dalších 
nejvíce zasažených odvětví, a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 175
Isabel Benjumea Benjumea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dodatečné prostředky, které nejsou 
přiděleny na technickou pomoc, se použijí 
v rámci nového tematického cíle 
stanoveného v odstavci 10 k podpoře 
opatření na zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství.

8. Dodatečné prostředky, které nejsou 
přiděleny na technickou pomoc, se použijí 
v rámci nového tematického cíle 
stanoveného v odstavci 10 k podpoře 
opatření na zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, konkurenceschopného, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

(Viz znění navrhovaných bodů odůvodnění.)

Odůvodnění

Cílem fondu by mělo být přispět k dosažení konkurenceschopnějšího evropského hospodářství, 
které pomůže k zotavení EU.

Pozměňovací návrh 176
Martina Michels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Dodatečné prostředky, které nejsou 
přiděleny na technickou pomoc, se použijí 
v rámci nového tematického cíle 
stanoveného v odstavci 10 k podpoře 

8. Dodatečné prostředky, které nejsou 
přiděleny na technickou pomoc, se použijí 
v rámci nového tematického cíle 
stanoveného v odstavci 10 k podpoře 
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opatření na zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství.

opatření na zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
spravedlivého, ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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 11. Zdroje se přidělí především 
na regionální programy, jsou-li takové 
programy zavedeny, v souladu s cílem 
zaměřit se na nejvíce zasažené regiony. 
Zásada partnerství se plně vztahuje na 
programování a provádění zdrojů v 
souladu s článkem 5 tohoto nařízení a s 
evropským kodexem chování pro 
partnerskou spolupráci. Odchylně od 
čl. 26 odst. 1 se program vztahuje na 
období do 31. prosince 2022, s výhradou 
výše uvedeného odstavce 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 8 – pododstavec 2
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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 11. Odchylně od čl. 26 odst. 1 se 
program vztahuje na období do 31. 
prosince 2022, nebo v případě výjimky 
uvedené v druhém odstavci tohoto článku 
do 31. prosince 2024, s výhradou odstavce 
4 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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 11. Odchylně od čl. 26 odst. 1 se 
program vztahuje na období do 31. 
prosince 2022, nebo v případě výjimky 
uvedené v druhém odstavci tohoto článku 
do 31. prosince 2023, s výhradou odstavce 
4 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
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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.

Odchylně od čl. 26 odst. 1 se program 
vztahuje na období do 31. prosince 2022, 
nebo v případě výjimky uvedené v druhém 
odstavci tohoto článku do 31. prosince 
2024, s výhradou odstavce 4 tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Daniel Buda

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 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 
odstavce 4 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
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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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

V případě EFRR se dodatečné zdroje 
použijí především na podporu investic do 
výrobků a služeb v oblasti zdravotnické 
infrastruktury, systémů a služeb, včetně 
přeshraničních zdravotnických služeb, na 
podporu ve formě provozního kapitálu 
nebo investiční a poradenské podpory 
malým a středním podnikům, na investice 
přispívající k přechodu na digitální a 
zelenou ekonomiku, investice do 
infrastruktury poskytující základní služby 
občanům žijícím ve venkovských, 
ostrovních, horských a nejvzdálenějších 
regionech a na hospodářská opatření v 
regionech, které jsou nejzávislejší na 
odvětvích, jež krize postihla nejvíce, 
například na cestovním ruchu. Další 
zdroje mohou být rovněž použity na rozvoj 
center excelence pro konkrétní nemoci a 
zdravotní krize v celé EU prostřednictvím 
finanční podpory na zadávání zakázek na 
léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky, jakož i na podporu dodatečné 
specializace již zřízených center pro 
komplexní výzkum onemocnění a virů, 
což umožní rovný přístup ke zdravotní 
péči, snížení míry nenaplněných potřeb 
léčby a zvýšení odolnosti vůči budoucím 
zdravotním krizím.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 8 – pododstavec 3
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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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

V případě EFRR se dodatečné zdroje 
použijí především na podporu investic do 
výrobků, pracovníků a služeb ve 
zdravotnictví, včetně domovů s 
pečovatelskou službou pro seniory, a na 
podporu ve formě provozního kapitálu 
nebo investiční podpory malým a středním 
podnikům, na podporu přizpůsobení se 
práci z domova v rámci činností 
přispívajících k přechodu na digitální a 
zelenou ekonomiku, na infrastrukturu 
poskytující základní služby občanům, 
včetně nejvzdálenějších regionů, 
venkovských a vylidněných oblastí a 
oblastí postižených průmyslovým 
přechodem, nebo na hospodářská 
podpůrná opatření pro regiony, které jsou 
nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce, jako je cestovní ruch 
nebo kultura.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Isabel Benjumea Benjumea

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

V případě EFRR se dodatečné zdroje 
použijí především na podporu investic do 
výrobků a služeb ve zdravotnictví a 
sociálně-zdravotnických služeb (včetně 
center a domovů pro každodenní péči o 
seniory), na podporu ve formě provozního 
kapitálu nebo investiční podpory malým a 
středním podnikům, na investice 
přispívající k přechodu na digitální, 
konkurenceschopnou a zelenou 
ekonomiku, investice do infrastruktury 
poskytující základní služby občanům a na 
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hospodářská opatření v regionech, které 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

(Viz navrhované body odůvodnění.)

Odůvodnění

Účinky onemocnění COVID-19 jednoznačně ovlivnily starší obyvatelstvo (3. a 4. generaci) a 
osoby s duševním onemocněním, a obě tyto skupiny utrpěly újmu z hlediska tělesného a 
duševního zdraví v důsledku izolace.

Pozměňovací návrh 185
Raffaele Fitto

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

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 
opatření hospodářské podpory pro 
regiony, které jsou nejvíce zasaženy krizí, 
a pro klíčová odvětví, jako je kultura a 
cestovní ruch.

Or. it

Pozměňovací návrh 186
Pedro Marques
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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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce. Podporovány jsou i další 
investice s vysokým potenciálem pro 
tvorbu pracovních míst, jako je obnova 
měst.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Christian Doleschal

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce, se zvláštní pozorností 
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věnovanou potřebám příhraničních 
regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

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 
respektující zásadu „nikomu neškodit“ a 
poskytující nediskriminujícím způsobem 
základní služby občanům, a to i ve 
venkovských oblastech, a na hospodářská 
opatření v regionech, které jsou 
nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

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 V případě EFRR se dodatečné zdroje 



PE655.753v01-00 120/157 AM\1210606CS.docx

CS

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

použijí především na podporu investic do 
výrobků a služeb ve zdravotnictví, na 
podporu ve formě provozního kapitálu 
nebo investiční podpory malým a středním 
podnikům a podnikům sociální 
ekonomiky, zejména v odvětvích, jako je 
cestovní ruch a kultura, na investice 
přispívající k přechodu na digitální a 
zelenou ekonomiku, investice do 
infrastruktury poskytující základní služby 
občanům a na hospodářská opatření v 
regionech, které jsou nejzávislejší na 
odvětvích, jež krize postihla nejvíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Martina Michels

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

V případě EFRR se dodatečné zdroje 
použijí především na podporu investic do 
výrobků a služeb ve zdravotnictví a do 
sociálních služeb obecného zájmu, na 
podporu ve formě provozního kapitálu 
nebo investiční podpory malým a středním 
podnikům a podnikům sociální 
ekonomiky, na investice přispívající k 
přechodu na spravedlivou digitální a 
zelenou ekonomiku, investice do 
infrastruktury poskytující základní služby 
občanům a na hospodářská opatření v 
regionech, které jsou nejzávislejší na 
odvětvích, jež krize postihla nejvíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Pascal Arimont



AM\1210606CS.docx 121/157 PE655.753v01-00

CS

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

V případě EFRR se dodatečné zdroje 
použijí především na podporu investic do 
výrobků a služeb ve zdravotnictví, včetně 
zdravotnických služeb v přeshraničních 
oblastech, 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 to i ve venkovských oblastech 
– a na hospodářská opatření v regionech, 
které jsou nejzávislejší na odvětvích, jež 
krize postihla nejvíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Daniel Buda

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

V případě EFRR jsou dodatečné zdroje 
způsobilé ode dne 1. února 2020 a použijí 
se 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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
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postihla nejvíce.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce.

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 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež krize 
postihla nejvíce, a v méně rozvinutých 
regionech.

Or. es

Pozměňovací návrh 194
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

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 V případě ESF se dodatečné zdroje použijí 
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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.

především na podporu modernizace trhu 
práce, systémů zdravotnictví a sociálních 
systémů, jakož i komplexních strategií 
celoživotního učení s cílem zabránit 
dlouhodobé nezaměstnanosti, a k 
zachování pracovních míst, a to i 
prostřednictvím režimů zkrácené pracovní 
doby a výrazné 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 a osoby žijící ve 
venkovských, ostrovních, horských a 
nejvzdálenějších regionech, 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. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat opatřením na podporu odborné 
přípravy a mobilizace zdravotnických a 
sociálních pracovníků, zejména v 
souvislosti se zvyšováním odolnosti vůči 
případným budoucím krizím.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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 

V případě ESF se dodatečné zdroje použijí 
především na podporu opatření v oblasti 
sociálního začleňování a odstraňování 
chudoby se zvláštním zaměřením na 
dětskou chudobu a rovnost žen a mužů, k 
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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.

zachování pracovních míst (také ve 
venkovských 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 univerzálním, 
inkluzivním, přístupným, finančně 
dostupným a vysoce kvalitním sociálním 
službám obecného zájmu, včetně služeb 
pro děti. Dodatečné zdroje se rovněž 
použijí na rozvoj nástrojů, pokynů a 
programů odborné přípravy týkajících se 
rovnosti žen a mužů, jež budou 
přizpůsobeny konkrétním oblastem 
politiky, jimiž se politika soudržnosti 
zabývá, s konkrétními příklady toho, jak 
uplatňovat hledisko rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Vera Tax

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 

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 
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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.

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. Podpora Unie pro tyto 
režimy krátkodobé práce je časově 
omezená a je podmíněna zachováním 
stejné úrovně pracovních podmínek a 
podmínek a práv v oblasti zaměstnávání, 
včetně ochrany před propouštěním a před 
snižováním mezd. Příjemci unijní podpory 
nesmí v žádném případě platit prémie 
manažerům ani vyplácet dividendy 
akcionářům, nesmí být usazeni v 
daňových rájích nebo podkopávat 
kolektivní vyjednávání, účast 
zaměstnanců nebo spolurozhodování v 
rozhodovacích procesech společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Isabel Benjumea Benjumea

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 

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, včetně politik v 
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odbornou přípravu, rozvoj dovedností, 
zejména na podporu zelené a digitální 
transformace, a na zlepšení přístupu k 
sociálním službám obecného zájmu , 
včetně služeb pro děti.

oblasti samostatné výdělečné činnosti a 
podnikání, vzdělávání, odbornou přípravu, 
celoživotní učení, rozvoj dovedností, 
zejména na podporu zelené, 
konkurenceschopné a digitální 
transformace, a na zlepšení přístupu k 
sociálním službám obecného zájmu pro ty, 
kteří byli touto pandemií těžce zasaženi, 
pro starší a pro osoby s duševním 
onemocněním, a to včetně dětí.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

(Viz navrhované body odůvodnění.)

Pozměňovací návrh 198
Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Laurence Farreng, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 se 
zvláštním ohledem na potřeby 
nejvzdálenějších regionů, venkovských a 
vylidněných oblastí a oblastí postižených 
průmyslovým přechodem, a to například i 
prostřednictvím režimů zkrácené pracovní 
doby a podpory osob samostatně výdělečně 
činných, vytváření pracovních míst, 
zejména pro osoby ve zranitelném 
postavení, podpory opatření na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí, vzdělávání a 
odborné přípravy, přechodu na digitální a 
on-line vzdělávací systém, rozvoje 
dovedností a zlepšení přístupu k sociálním 
službám obecného zájmu, a to i pro děti a 
osoby ve zranitelném postavení. Podporu 
režimů zkrácené pracovní doby pro 
zaměstnance a osoby samostatně 
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výdělečně činné v souvislosti s pandemií 
COVID-19 lze poskytovat i v případě, že 
tato podpora není spojena s aktivními 
opatřeními na trhu práce, ledaže tato 
opatření ukládají vnitrostátní právní 
předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Daniel Buda

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 jsou dodatečné zdroje 
způsobilé ode dne 1. února 2020 a použijí 
se především k zachování pracovních míst, 
a to i prostřednictvím režimů zkrácené 
pracovní doby pro zaměstnance a režimy 
podporující osoby samostatně výdělečně 
činné, 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. 
Všechny operace ESF na podporu 
schopnosti reagovat na krize v souvislosti 
s pandemií COVID-19, včetně režimů 
zkrácené pracovní doby, lze plánovat v 
rámci investiční priority uvedené v čl. 3 
odst. 1 písm. a) bodech i), ii) a v) a v čl. 3 
odst. 1 písm. b) bodě iv) nařízení (EU) č. 
1304/2013.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
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celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Pedro Marques

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, 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. Podpoří se také snižování 
chudoby, a to i prostřednictvím opatření 
na podporu příjmu, jakož i posílení 
poskytování veřejných služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Martina Michels

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 8 – pododstavec 4
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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 v sociálním hospodářství a 
prostřednictvím režimů zkrácené pracovní 
doby a podpory osob samostatně výdělečně 
činných, samostatně výdělečně činných 
profesionálů a živnostníků, umělců a 
tvůrčích pracovníků v nejistých 
pracovních podmínkách, 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 spravedlivé, zelené a 
digitální transformace, a na zlepšení 
přístupu k sociálním službám obecného 
zájmu, včetně služeb pro děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

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 

V případě ESF se dodatečné zdroje použijí 
především k zachování pracovních míst 
(také ve venkovských 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 



PE655.753v01-00 130/157 AM\1210606CS.docx

CS

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.

míst, zejména pro osoby ve zranitelném 
postavení, opatření pro zaměstnanost 
mladých lidí, celoživotní vzdělávání, 
individualizovanou rekvalifikaci a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností, 
zejména na podporu spravedlivé, zelené a 
digitální transformace, a na zlepšení 
rovného přístupu k vysoce kvalitním 
sociálním službám obecného zájmu, včetně 
služeb pro děti, starší osoby a osoby se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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, 
zejména v odvětvích nejvíce zasažených 
krizí, 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.

Or. es
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Pozměňovací návrh 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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, 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 
občany ve zranitelném postavení, opatření 
pro zaměstnanost mladých lidí, vzdělávání 
a odbornou přípravu, rozvoj dovedností a 
zlepšení přístupu k sociálním službám 
obecného zájmu, včetně služeb pro děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě EZFRV se dodatečné zdroje 
použijí především na podporu zemědělců a 
venkovských malých a středních podniků 
s cílem pomoci jim zajistit kontinuitu 
jejich činností. Dodatečné zdroje rovněž 
pomáhají zemědělskému a 
potravinářskému odvětví čelit narušení 
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hospodářství v odvětví zemědělství a ve 
venkovských komunitách, jež vedlo k 
problémům s likviditou a peněžními toky 
pro zemědělce a malé venkovské podniky 
zpracovávající zemědělské produkty.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise zajistí, aby byla 
zohledňována a podporována rovnost žen 
a mužů a začleňováno hledisko rovnosti 
pohlaví po celou dobu přípravy a 
provádění operačních programů, a to i v 
souvislosti s monitorováním, podáváním 
zpráv a hodnocením.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ENRF se dodatečné zdroje 
použijí především na zmírnění narušení 
činností v odvětví rybolovu a akvakultury 
a ke zmírnění výsledného rizika ohrožení 
trhů s mořskými produkty v důsledku 
významných socioekonomických dopadů 
vypuknutí nákazy koronavirem a v 
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důsledku potřeby likvidity v hospodářství 
pro výše uvedené činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Pedro Marques

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy mohou rovněž využít 
dodatečné zdroje ke zvýšení míry 
spolufinancování projektů, pro podíl na 
investicích uskutečněných v období od 1. 
září 2020 do 31. prosince 2021, i když byly 
projekty zahájeny nebo schváleny před 
vstupem tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. S výjimkou technické pomoci 
uvedené v odstavci 6 a dodatečných zdrojů 
použitých pro FEAD podle odst. 5 
sedmého pododstavce podporují dodatečné 
zdroje operace v rámci nového tematického 
cíle „Podpora zotavení z krize v souvislosti 
s pandemií COVID-19 a příprava 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství“, a doplňují tak 
tematické cíle stanovené v článku 9.

9. S výjimkou technické pomoci 
uvedené v odstavci 6 a dodatečných zdrojů 
použitých pro FEAD podle odst. 5 
sedmého pododstavce podporují dodatečné 
zdroje operace v rámci nového tematického 
cíle „Podpora zotavení z krize v souvislosti 
s pandemií COVID-19 a příprava 
ekologického, inovativního, digitálního a 
odolného oživení hospodářství“, a doplňují 
tak tematické cíle stanovené v článku 9.
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Or. es

Pozměňovací návrh 210
Martina Michels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. S výjimkou technické pomoci 
uvedené v odstavci 6 a dodatečných zdrojů 
použitých pro FEAD podle odst. 5 
sedmého pododstavce podporují dodatečné 
zdroje operace v rámci nového tematického 
cíle „Podpora zotavení z krize v souvislosti 
s pandemií COVID-19 a příprava 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství“, a doplňují tak 
tematické cíle stanovené v článku 9.

9. S výjimkou technické pomoci 
uvedené v odstavci 6 a dodatečných zdrojů 
použitých pro FEAD podle odst. 5 
sedmého pododstavce podporují dodatečné 
zdroje operace v rámci nového tematického 
cíle „Podpora zotavení z krize v souvislosti 
s pandemií COVID-19 a příprava 
spravedlivého, ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství“, a doplňují 
tak tematické cíle stanovené v článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tematický cíl uvedený v prvním 
pododstavci slouží výhradně k 
programování dodatečných zdrojů. 
Odchylně od čl. 96 odst. 1 písm. b), c) a d) 
se nekombinují s jinými investičními 
prioritami.

Tematický cíl uvedený v prvním 
pododstavci slouží výhradně k 
programování dodatečných zdrojů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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 roky 2022 a 2023, aniž by se 
určovaly částky pro výkonnostní rezervu a 
provádělo členění podle kategorie regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Pedro Marques

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 rok 2020, aniž by se 
určovaly částky pro výkonnostní rezervu a 
provádělo členění podle kategorie regionů, 
přičemž bude případně revidován pro roky 
2021 a 2022.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
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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 roky 2022, 2023 a 2024, aniž 
by se určovaly částky pro výkonnostní 
rezervu a provádělo členění podle 
kategorie regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Susana Solís Pérez, Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

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 roky 2022, 2023 a 2024, aniž 
by se určovaly částky pro výkonnostní 
rezervu a provádělo členění podle 
kategorie regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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 Revidovaný plán financování uvedený v 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 9 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 30 odst. 1 musí být žádosti 
členských států o změnu programu řádně 
odůvodněny, a zejména se v nich musí 
uvádět očekávaný dopad změn programu 
na podporu zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství. Musí k nim být 
přiložen revidovaný program.

Odchylně od čl. 30 odst. 1 musí být žádosti 
členských států o změnu programu řádně 
odůvodněny, a zejména se v nich musí 
uvádět očekávaný dopad změn programu 
na podporu zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení systémů zdravotní péče a 
hospodářství. Musí k nim být přiložen 
revidovaný program.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Martina Michels

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 9 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 30 odst. 1 musí být žádosti 
členských států o změnu programu řádně 
odůvodněny, a zejména se v nich musí 

Odchylně od čl. 30 odst. 1 musí být žádosti 
členských států o změnu programu řádně 
odůvodněny, a zejména se v nich musí 
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uvádět očekávaný dopad změn programu 
na podporu zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství. Musí k nim být 
přiložen revidovaný program.

uvádět očekávaný dopad změn programu 
na podporu zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
spravedlivého, ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství. Musí k nim 
být přiložen revidovaný program.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Pedro Marques

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Odchylně od odstavce 9 platí, že 
pokud členský stát hodlá využít dodatečné 
zdroje pro účely odstavce 8a, budou tyto 
zdroje programovány v prioritách, které 
zahrnují projekty, u nichž se zvýší míra 
spolufinancování.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Tom Berendsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. 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.

10. Odchylně od čl. 26 odst. 4 mohou 
členské státy v rámci nového tematického 
cíle uvedeného v odstavci 10 vypracovat 
nový specializovaný operační program.
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Or. nl

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že využití dodatečných finančních prostředků bude co nejvíce v souladu s 
cíli Unie, je důležité, aby projekty mohly být testovány vůči stávajícím předběžným 
podmínkám. Od této povinnosti by proto nemělo být upuštěno.

Pozměňovací návrh 221
Martina Michels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 96 odst. 2 písm. a) se v 
případě zřízení takového nového 
operačního programu v odůvodnění uvede 
očekávaný dopad operačního programu na 
podporu zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství.

Odchylně od čl. 96 odst. 2 písm. a) se v 
případě zřízení takového nového 
operačního programu v odůvodnění uvede 
očekávaný dopad operačního programu na 
podporu zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
spravedlivého, ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

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 
specializovaný operační program nebo 
jakoukoli změnu stávajícího programu do 
10 pracovních dní od jeho předložení ze 
strany členského státu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 223
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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. 5 odst. 5 představuje 
porušení povinnosti, kterou členským 
státům ukládá evropský kodex chování 
pro partnerskou spolupráci nesrovnalost 
vyžadující finanční opravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Daniel Buda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Odchylně od čl. 65 odst. 4 musí být 
v případě nákladů hrazených podle čl. 67 
odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a c) 
opatření, která tvoří základ pro poskytnutí 
náhrady, provedena v období od 1. ledna 
2014 do úterý 31. prosince 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Odchylně od čl. 65 odst. 9 platí, že 
výdaje na operace podporované v rámci 
tematického cíle stanoveného v odstavci 9 
jsou způsobilé ode dne 1. února 2020.

Or. en

Odůvodnění

Pouhé vypuštění ustanovení čl. 92b odst. 12 písm. d) nemusí stačit k tomu, aby byla umožněna 
retroaktivita výdajů ke dni 1. února 2020, neboť výjimka v rámci CRII byla spojena pouze s 
výdaji na mimořádné události. Toto doplnění by proto vyjasnilo, že digitální a ekologické 
investice mohou být podporovány také se zpětnou platností.

Pozměňovací návrh 226
Daniel Buda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. Odchylně od čl. 141 odst. 1 platí, 
že kromě dokladů uvedených v článku 138 
za poslední účetní rok od pondělí 1. 
července 2024 do pondělí 30. června 2025 
členské státy předloží závěrečnou zprávu o 
provádění operačního programu nebo 
nejnovější výroční zprávu o provádění 
operačního programu, který čerpá 
podporu z ENRF.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Daniel Buda
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 10 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10c. Odchylně od čl. 136 odst. 2 se ta 
část závazků, které zůstanou otevřené ke 
dni 31. prosince 2023 a ke dni 31. 
prosince 2024, zruší, pokud nebude do 
lhůty stanovené v čl. 141 odst. 1 předložen 
Komisi některý z dokladů požadovaných 
podle čl. 141 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Christian Doleschal, Markus Pieper

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

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. Ke 
stejnému datu provede Komise zvláštní 
zpětné hodnocení účinnosti, účelnosti a 
dopadu finanční podpory v rámci nástroje 
REACT-EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE
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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.

Odchylně od čl. 56 odst. 3 a čl. 114 odst. 2 
členské státy zajistí, aby do 31. prosince 
2023 bylo provedeno alespoň jedno 
hodnocení využití dodatečných zdrojů s 
cílem posoudit jejich účinnost, efektivnost, 
dopad, podporu začlenění, soulad s cíli v 
oblasti rovného postavení žen a mužů a 
také to, jak přispěly k tematickému cíli 
podle odstavce 10 tohoto článku. 
Posouzení dopadů na rovnost žen a mužů 
je povinnou součástí těchto hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Tom Berendsen

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.

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. Za 
tímto účelem jsou povinny používat 
ukazatele specifické pro každý program, 
které poskytne Komise.

Or. nl
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Odůvodnění

Používání stejných specifických ukazatelů pro jednotlivé programy ze strany členských států 
usnadňuje následné hodnocení.

Pozměňovací návrh 231
Monika Vana, Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Všechny programy prováděné v rámci 
nástroje REACT-EU zajistí rovnost 
pohlaví v průběhu jejich přípravy, 
provádění, monitorování a hodnocení. 
Tyto programy zajistí také rovné 
příležitosti pro všechny, bez diskriminace 
na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 
etnického nebo sociálního původu, 
genetických rysů, jazyka, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, politických 
názorů či jakýchkoli jiných názorů, 
příslušnosti k národnostní menšině, 
majetku, narození, zdravotního postižení, 
věku či sexuální orientace, čímž se posílí 
sociální začlenění a omezí nerovnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Daniel Buda

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. Odchylně od čl. 65 odst. 2 jsou 
výdaje způsobilé pro poskytnutí příspěvku 
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z fondů ESI, jestliže vznikly příjemci a 
byly uhrazeny v období ode dne předložení 
programu Komisi nebo od 1. ledna 2014 – 
podle toho, co nastane dříve – do 31. 
prosince 2024.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Na dodatečné zdroje se nevztahují 
tato ustanovení:

12. Na dodatečné zdroje se v případě 
členského státu zapojeného do posílené 
spolupráce Úřadu evropského veřejného 
žalobce nevztahují tato ustanovení:

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) požadavky na tematické zaměření 
včetně prahových hodnot stanovených pro 
udržitelný rozvoj měst, jak jsou stanoveny 
v tomto nařízení nebo pravidlech pro daný 
fond, a to odchylně od článku 18;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 235
Tom Berendsen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) předběžné podmínky, odchylně od 
článku 19 a pravidel pro daný fond;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 236
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) makroekonomická podmíněnost, 
odchylně od článku 23;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odchylka podle čl. 65 odst. 10 
druhého pododstavce, která jako datum 
způsobilosti pro operace podporující 

vypouští se
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kapacity pro zotavení z krize v souvislosti s 
rozšířením COVID-19 stanoví 1. únor 
2020;

Or. es

Pozměňovací návrh 238
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odchylka podle čl. 65 odst. 10 
druhého pododstavce, která jako datum 
způsobilosti pro operace podporující 
kapacity pro zotavení z krize v souvislosti s 
rozšířením COVID-19 stanoví 1. únor 
2020;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Susana Solís Pérez, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, 
Ondřej Knotek, Katalin Cseh, Cristian Ghinea

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odchylka podle čl. 65 odst. 10 
druhého pododstavce, která jako datum 
způsobilosti pro operace podporující 
kapacity pro zotavení z krize v souvislosti s 
rozšířením COVID-19 stanoví 1. únor 
2020;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 240
Daniel Buda

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odchylka podle čl. 65 odst. 10 
druhého pododstavce, která jako datum 
způsobilosti pro operace podporující 
kapacity pro zotavení z krize v souvislosti s 
rozšířením COVID-19 stanoví 1. únor 
2020;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) odchylka podle čl. 25a odst. 7 pro 
výběr operací podporujících kapacity pro 
zotavení z krize v souvislosti s rozšířením 
COVID-19, jak stanoví čl. 65 odst. 10 
druhý pododstavec;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 242
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
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Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) odchylka podle čl. 25a odst. 7 pro 
výběr operací podporujících kapacity pro 
zotavení z krize v souvislosti s rozšířením 
COVID-19, jak stanoví čl. 65 odst. 10 
druhý pododstavec;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Pascal Arimont

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) požadavky stanovené v čl. 12 odst. 
4 nařízení (EU) č. 1299/2013, aby 
příjemci spolupracovali alespoň ve třech 
ze čtyř rozměrů. Odchylně od tohoto 
ustanovení partneři v rámci iniciativy 
Interreg spolupracují při provádění 
projektů financovaných z dodatečných 
zdrojů alespoň v jednom rozměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez, 
Ondřej Knotek

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92 b – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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12a. Odchylně od čl. 65 odst. 9 platí, že 
výdaje na operace podporované v rámci 
tematického cíle stanoveného v odstavci 9 
tohoto článku jsou způsobilé ode dne 1. 
února 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Christian Doleschal, Markus Pieper

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. 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.

13. 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. V souladu s čl. 115 odst. 2 se 
operace, na něž je poskytována dodatečná 
podpora z dodatečných zdrojů, zveřejňují 
zcela transparentně. Budou uváděny v 
digitálním systému sledování fondů EU, 
který zavede Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

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

13a. Dodatečné zdroje se neposkytují 
na investice související s průzkumem, 
výrobou, zpracováním, distribucí, 
skladováním, přepravou, přenosem nebo 
spalováním fosilních paliv nebo na 
výstavbu letišť nebo dálnic.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux

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. Členské státy zavedou silné 
mechanismy pro předcházení možným 
podvodům a korupci, jako je posílená 
spolupráce s Úřadem evropského 
veřejného žalobce.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 102 – odst. 6

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. V článku 102 se odstavec 6 
nahrazuje tímto:

6. Výdaje spojené s velkým projektem 
mohou být zahrnuty do žádosti o platbu po 
oznámení uvedeném v odstavci 1 nebo po 
předložení ke schválení uvedeném v 

6. Pokud Komise velký projekt vybraný 
řídicím orgánem neschválí, výkaz výdajů 
se po přijetí rozhodnutí Komise 
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odstavci 2. Pokud Komise velký projekt 
vybraný řídicím orgánem neschválí, výkaz 
výdajů se po přijetí rozhodnutí Komise 
odpovídajícím způsobem upraví.

odpovídajícím způsobem upraví.

V případě zvýšení výše celkových 
způsobilých nákladů na velký projekt se 
vyžaduje změna rozhodnutí Komise, 
pokud tato změna přesahuje 15 % 
celkových způsobilých nákladů projektu.

Or. en

Odůvodnění

Zejména v důsledku pandemie COVID-19 je ohrožena včasná realizace velkých projektů. Aby 
se zjednodušily prováděcí postupy, je třeba v článku 102 provést následující změny.

Pozměňovací návrh 249
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 136 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2b. V článku 136 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Ta část závazků, které zůstanou otevřené 
ke dni 31. prosince 2023, se zruší, pokud 
nebude do lhůty stanovené v čl. 141 odst. 1 
předložen Komisi některý z dokladů 
požadovaných podle čl. 141 odst. 1.

2. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
se ta část závazků, které zůstanou otevřené 
ke dni 31. prosince 2023 a ke dni 31. 
prosince 2024, zruší, pokud nebude do 
lhůty stanovené v čl. 141 odst. 1 předložen 
Komisi některý z dokladů požadovaných 
podle čl. 141 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Zásada zrušení závazku (n+3) zůstává v platnosti, avšak závazky na období 2020-2022 budou 
zrušeny o jeden rok později.

Pozměňovací návrh 250
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Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 141 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

2c. V článku 141 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Kromě dokladů uvedených v článku 138 
za poslední účetní rok od 1. července 2023 
do 30. června 2024, členské státy předloží 
závěrečnou zprávu o provádění operačního 
programu nebo nejnovější výroční zprávu o 
provádění operačního programu, který 
čerpá podporu z ENRF.

1. Kromě dokladů uvedených v článku 138 
za poslední účetní rok od 1. července 2024 
do 30. června 2025, členské státy předloží 
závěrečnou zprávu o provádění operačního 
programu nebo nejnovější výroční zprávu o 
provádění operačního programu, který 
čerpá podporu z ENRF.

Or. en

Odůvodnění

Poslední účetní rok a lhůta pro předložení závěrečných dokladů by měly být odloženy o jeden 
rok.

Pozměňovací návrh 251
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě do 31. prosince 2023 hodnotící 
zprávu o REACT-EU zahrnující 
rozpočtové závazky 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 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
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do 31. prosince 2025 doplňující hodnotící 
zprávu zahrnující rozpočtové závazky na 
roky 2023 a 2024 v rámci odchylky 
uvedené v čl. 92b odst. 2 nařízení (EU) č. 
1303/2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě do 31. prosince 2023 hodnotící 
zprávu o REACT-EU zahrnující 
rozpočtové závazky, a případně platby, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi, Susana Solís Pérez

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě do úterý 31. prosince 2030 
hodnotící zprávu o REACT-EU zahrnující 
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rozpočtové závazky na roky 2020, 2021 a 
2022. Součástí zprávy budou i informace 
o naplňování cílů REACT-EU, účinném 
využívání příslušných zdrojů, o 
financovaných opatření, příjemcích a 
konečných příjemcích finančních přídělů 
a jejich evropské přidané hodnotě pro 
podporu hospodářského oživení, a také o 
posouzení dopadů na rovnost žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Martina Michels

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Příloha VII a – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metodika přidělování mimořádných 
dodatečných zdrojů 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 v členských státech – 
čl. 92b odst. 4

Metodika přidělování mimořádných 
dodatečných zdrojů v rámci cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost na pomoc při 
podpoře zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravě 
spravedlivého, ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství v členských 
státech – čl. 92b odst. 4

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text.)

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Příloha VII a – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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b) referenčním obdobím pro počet 
nezaměstnaných a počet nezaměstnaných 
mladých lidí je: průměr za červen až srpen 
2020;

b) referenčním obdobím pro počet 
nezaměstnaných a počet nezaměstnaných 
mladých lidí je: průměr za duben až červen 
2020;

Or. en

Odůvodnění

V období uvedeném v původním znění by zejména v zemích jižní Evropy mohlo dojít k 
sezónnímu nárůstu zaměstnanosti u činností souvisejících s cestovním ruchem nebo odvětvím 
zemědělství. Proto by bylo lepší určit jiné období, např. druhé čtvrtletí.

Pozměňovací návrh 256
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Příloha VII a – bod 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před použitím metody podle odstavců 1 a 2 
se nejvzdálenějším regionům úrovně 
NUTS 2 v případě dodatečných zdrojů na 
rok 2020 z přidělených prostředků přidělí 
částka odpovídající intenzitě podpory ve 
výši 30 EUR na obyvatele. Tyto příděly 
budou jednotlivým regionům a členským 
státům rozděleny proporcionálně k 
celkovému počtu jejich obyvatel. Zbývající 
částka na rok 2020 bude rozdělena mezi 
členské státy podle metody popsané v 
odstavcích 1 a 2.

Před použitím metody podle odstavců 1 a 2 
se nejvzdálenějším regionům úrovně 
NUTS 2 v případě dodatečných zdrojů na 
rok 2020 z přidělených prostředků přidělí 
částka odpovídající intenzitě podpory ve 
výši 30 EUR na obyvatele. Tyto dodatečné 
doplňkové příděly budou jednotlivým 
regionům a členským státům rozděleny 
proporcionálně k celkovému počtu jejich 
obyvatel. Tyto příděly musí být přičteny k 
přídělům, které každý nejvzdálenější 
region obdrží v rámci rozdělení 
vnitrostátního objemu finančních 
prostředků, tak jak byl vypočítán v 
odstavcích 1 a 2. Zbývající částka na rok 
2020 bude rozdělena mezi členské státy 
podle metody popsané v odstavcích 1 a 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 257
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli



AM\1210606CS.docx 157/157 PE655.753v01-00

CS

Návrh nařízení
Příloha I – bod 1
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Příloha VII a – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) referenčním obdobím pro počet 
nezaměstnaných a počet nezaměstnaných 
mladých lidí je: průměr za červen až srpen 
2021;

b) referenčním obdobím pro počet 
nezaměstnaných a počet nezaměstnaných 
mladých lidí je: průměr za duben až červen 
2021;

Or. en

Odůvodnění

V období uvedeném v původním znění by zejména v zemích jižní Evropy mohlo dojít k 
sezónnímu nárůstu zaměstnanosti u činností souvisejících s cestovním ruchem nebo odvětvím 
zemědělství. Proto by bylo lepší určit jiné období, např. druhé čtvrtletí.


