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Pozmeňujúci návrh 36
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne 
dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti na poskytovanie pomoci na 
podporu nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU)

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne 
dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti a cieľa Európska územná 
spolupráca na poskytovanie pomoci na 
podporu nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Martina Michels

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne 
dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti na poskytovanie pomoci na 
podporu nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU)

Návrh

NARIADENIA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne 
dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia 
v rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti na poskytovanie pomoci na 
podporu nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu spravodlivej zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva (REACT-



PE655.753v01-00 4/163 AM\1210606SK.docx

SK

EU)

(tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu)

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných opatrení.

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. Okrem toho existuje reálna 
obava, že prístup pacientov k službám 
zdravotnej starostlivosti bude zo 
strednodobého a dlhodobého hľadiska 
obmedzený. Je takisto potrebné uznať a 
seriózne zvážiť, že hlboké nerovnosti v 
oblasti zdravia naprieč EÚ a v rámci EÚ 
sa s najväčšou pravdepodobnosťou 
zhoršia, čím sa prehĺbia neuspokojené 
zdravotné potreby a zníži sa celková 
sociálna súdržnosť v členských štátoch. 
To vyvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú je 
potrebné riešiť prostredníctvom osobitných 
opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Christian Doleschal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných opatrení.

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. Uzavretie vnútorných 
hraníc malo vážny vplyv aj na 
hospodársku spoluprácu v pohraničných 
oblastiach. Kríza mimoriadne ťažko 
zasiahla malé a stredné podniky v 
pohraničných regiónoch, ako aj 
pracovníkov, ktorí dochádzajú do 
zamestnania cez hranice. To vyvolalo 
mimoriadnu situáciu, ktorú je potrebné 
riešiť prostredníctvom osobitných opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných opatrení.

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev ako následok dočasného 
pozastavenia hospodárskej činnosti. To 
vyvolalo mimoriadnu situáciu, ktorú je 
potrebné riešiť prostredníctvom osobitných 
opatrení, ktorých cieľom je vytváranie 
pracovných miest a zachovanie štruktúry 
podnikania.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast 
v členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných opatrení.

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí 
sociálno-ekonomický rast v členských 
štátoch, čo zase zhoršuje závažný 
nedostatok likvidity v dôsledku náhleho 
a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných dôležitých odvetviach 
ich hospodárstiev tvrdo zasiahnutých 
pandémiou COVID-19. To vyvolalo 
mimoriadnu a asymetrickú situáciu 
nerovnomerného výskytu COVID-19 
naprieč Úniou, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných 
a mimoriadnych opatrení.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 42
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
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hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných opatrení.

hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných a okamžitých 
opatrení, ktoré sa rýchlo prejavia v reálnej 
ekonomike s cieľom stimulovať investície, 
hospodársky rast a vytváranie pracovných 
miest.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných opatrení.

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza má negatívny 
vplyv, prehlbuje sociálne rozdiely a 
hospodárske nerovnosti, spôsobila 
masívne straty pracovných miest v celej 
Európskej Únii a brzdí rast v členských 
štátoch, čo zase zhoršuje závažný 
nedostatok likvidity v dôsledku náhleho a 
významného zvýšenia verejných investícií 
potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla kríza spôsobená dôsledkami 
pandémie COVID-19. Kríza brzdí rast v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev. To vyvolalo mimoriadnu 
situáciu, ktorú je potrebné riešiť 
prostredníctvom osobitných opatrení.

(1) Členské štáty bezprecedentne 
zasiahla pandémia a sociálna a 
hospodárska kríza spôsobená dôsledkami 
COVID-19. Kríza brzdí rast prosperity v 
členských štátoch, čo zase zhoršuje 
závažný nedostatok likvidity v dôsledku 
náhleho a významného zvýšenia verejných 
investícií potrebných v ich zdravotníckych 
systémoch a iných odvetviach ich 
hospodárstiev a na zmiernenie následkov 
sociálnej a klimatickej krízy. To vyvolalo 
mimoriadnu situáciu, ktorú je potrebné 
riešiť prostredníctvom osobitných opatrení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V záujme riešenia dôsledkov krízy 
boli 30. marca 2020 zmenené nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1301/2013, 
aby sa umožnila väčšia flexibilita pri 
implementácii operačných programov 
podporovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), 
Európskeho sociálneho fondu (ďalej len 
„ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len 
„fondy“) a z Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). 
Keďže sa však závažné negatívne účinky 
na hospodárstva a spoločnosti Únie 
zhoršili, obe nariadenia boli 23. apríla 2020 
znova zmenené s cieľom poskytnúť 
mimoriadnu dodatočnú flexibilitu, ktorá by 
členským štátom umožnila sústrediť sa na 
potrebnú reakciu na bezprecedentnú krízu 
tým, že sa posilní možnosť mobilizovať 
nevyužitú podporu z fondov a že sa 
zjednodušia procedurálne požiadavky 
spojené s implementáciou programu a s 

(2) V záujme riešenia dôsledkov krízy 
boli 30. marca 2020 zmenené nariadenia 
(EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1301/2013, 
aby sa umožnila väčšia flexibilita pri 
implementácii operačných programov 
podporovaných z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), 
Európskeho sociálneho fondu (ďalej len 
„ESF“) a Kohézneho fondu (ďalej len 
„fondy“) a z Európskeho námorného 
a rybárskeho fondu (ďalej len „ENRF“). 
Keďže sa však závažné negatívne účinky 
na hospodárstva a spoločnosti Únie 
zhoršili, obe nariadenia boli 23. apríla 2020 
znova zmenené s cieľom poskytnúť 
mimoriadnu dodatočnú flexibilitu, ktorá by 
členským štátom umožnila sústrediť sa na 
potrebnú reakciu na bezprecedentnú krízu 
tým, že sa posilní možnosť mobilizovať 
nevyužitú podporu z fondov a že sa 
zjednodušia procedurálne požiadavky 
spojené s implementáciou programu a s 
auditmi, aby koneční používatelia mali 
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auditmi. prístup k financovaniu, ktoré bolo doteraz 
neprístupné.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom vysporiadať sa 
s rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve 
v dôsledku výnimočných obmedzení 
zavedených členskými štátmi na 
zamedzenie šírenia COVID-19 a zmierniť 
riziká asymetrickej obnovy vyplývajúce 
z rozdielnych národných prostriedkov 
dostupných v členských štátoch, ktoré 
majú závažný vplyv na fungovanie 
vnútorného trhu, Európska rada 23. apríla 
2020 schválila „plán obnovy“, ktorého 
súčasťou je robustná investičná zložka, 
vyzvala na zriadenie Európskeho fondu 
obnovy a poverila Komisiu vykonaním 
analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do 
odvetví a zemepisných oblastí v Únii, ktoré 
boli najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň 
objasnila nadväznosť na VFR na roky 
2021 – 2027.

(3) S cieľom vyrovnať sa s rozsiahlymi 
otrasmi v hospodárstve a zabrániť 
katastrofickým hospodárskym a sociálnym 
dôsledkom pre občanov Únie v dôsledku 
výnimočných obmedzení zavedených 
členskými štátmi na zamedzenie šírenia 
COVID-19 a zmierniť riziká asymetrickej 
obnovy vyplývajúce z nerovnomerného 
výskytu vírusu v Únii rovnako ako 
z rozdielnych národných prostriedkov 
dostupných v členských štátoch, ktoré 
majú závažný vplyv na fungovanie 
vnútorného trhu, Európska rada 23. apríla 
2020 schválila „plán obnovy“, ktorého 
súčasťou je robustná investičná zložka, 
vyzvala na zriadenie Európskeho fondu 
obnovy a poverila Komisiu vykonaním 
analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do 
odvetví a zemepisných oblastí v Únii, ktoré 
boli najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň 
objasnila nadväznosť na VFR na roky 
2021 – 2027.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 47
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom vysporiadať sa s 
rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve v 
dôsledku výnimočných obmedzení 
zavedených členskými štátmi na 
zamedzenie šírenia COVID-19 a zmierniť 
riziká asymetrickej obnovy vyplývajúce z 
rozdielnych národných prostriedkov 
dostupných v členských štátoch, ktoré 
majú závažný vplyv na fungovanie 
vnútorného trhu, Európska rada 
23. apríla 2020 schválila „plán obnovy“, 
ktorého súčasťou je robustná investičná 
zložka, vyzvala na zriadenie Európskeho 
fondu obnovy a poverila Komisiu 
vykonaním analýzy potrieb, aby sa zdroje 
zacielili do odvetví a zemepisných oblastí 
v Únii, ktoré boli najviac zasiahnuté, a aby 
sa zároveň objasnila nadväznosť na VFR 
na roky 2021 – 2027.

(3) S cieľom vyrovnať sa s rozsiahlymi 
otrasmi v hospodárstve v dôsledku 
výnimočných obmedzení zavedených 
členskými štátmi na zamedzenie šírenia 
COVID-19 a zmierniť riziká asymetrickej 
obnovy vyplývajúce z rozdielnych 
národných prostriedkov dostupných v 
členských štátoch, ktoré majú závažný 
vplyv na fungovanie vnútorného trhu, 
Európska rada 23. apríla 2020 schválila 
„plán obnovy“, ktorého súčasťou je 
robustná investičná zložka, vyzvala na 
zriadenie Európskeho fondu obnovy a 
poverila Komisiu vykonaním analýzy 
potrieb, aby sa zdroje zacielili do odvetví a 
zemepisných oblastí v Únii, ktoré boli 
najviac zasiahnuté, ako je uvedené v 
záveroch Európskej rady z 21. júla 2020 
(EUCO10/20), a aby sa zároveň objasnila 
nadväznosť na VFR na roky 2021 – 2027.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom vysporiadať sa s 
rozsiahlymi otrasmi v hospodárstve v 
dôsledku výnimočných obmedzení 
zavedených členskými štátmi na 
zamedzenie šírenia COVID-19 a zmierniť 
riziká asymetrickej obnovy vyplývajúce z 
rozdielnych národných prostriedkov 
dostupných v členských štátoch, ktoré 
majú závažný vplyv na fungovanie 
vnútorného trhu, Európska rada 23. apríla 
2020 schválila „plán obnovy“, ktorého 
súčasťou je robustná investičná zložka, 
vyzvala na zriadenie Európskeho fondu 

(3) S cieľom vyrovnať sa s rozsiahlymi 
otrasmi v hospodárstve v dôsledku 
výnimočných obmedzení zavedených 
členskými štátmi na zamedzenie šírenia 
COVID-19 a zmierniť riziká asymetrickej 
obnovy vyplývajúce z rozdielnych 
národných prostriedkov dostupných v 
členských štátoch, ktoré mali závažný 
vplyv na fungovanie vnútorného trhu, 
Európska rada 23. apríla 2020 schválila 
„plán obnovy“, ktorého súčasťou je 
robustná investičná zložka, vyzvala na 
zriadenie Európskeho fondu obnovy a 
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obnovy a poverila Komisiu vykonaním 
analýzy potrieb, aby sa zdroje zacielili do 
odvetví a zemepisných oblastí v Únii, ktoré 
boli najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň 
objasnila nadväznosť na VFR na roky 
2021 – 2027.

poverila Komisiu vykonaním analýzy 
potrieb, aby sa zdroje zacielili do odvetví a 
zemepisných oblastí v Únii, ktoré boli 
najviac zasiahnuté, a aby sa zároveň 
objasnila nadväznosť na VFR na roky 
2021 – 2027.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V súlade s nariadením [Európsky 
nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, 
ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov vykonať opatrenia na podporu 
obnovy a odolnosti s cieľom riešiť 
bezprecedentné účinky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19. Tieto dodatočné 
zdroje by sa mali použiť tak, aby sa 
zabezpečil súlad s lehotami stanovenými 
v nariadení [ERI]. Okrem toho by sa 
revíziou viacročného finančného rámca na 
roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné 
zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

(4) V súlade s nariadením [Európsky 
nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, 
ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov vykonať opatrenia na podporu 
obnovy a odolnosti s cieľom riešiť 
bezprecedentné účinky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19. Tieto dodatočné 
zdroje by sa mali použiť tak, aby sa 
zabezpečil súlad s lehotami stanovenými 
v nariadení [ERI]. Okrem toho by sa 
revíziou viacročného finančného rámca na 
roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné 
zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť, ktorá umožní pohotovo 
a rýchlo reagovať na potreby vyvolané 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(4) V súlade s nariadením [Európsky 
nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, 
ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov vykonať opatrenia na podporu 
obnovy a odolnosti s cieľom riešiť 
bezprecedentné účinky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19. Tieto dodatočné 
zdroje by sa mali použiť tak, aby sa 
zabezpečil súlad s lehotami stanovenými v 
nariadení [ERI]. Okrem toho by sa 
revíziou viacročného finančného rámca na 
roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné 
zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

(4) V súlade s nariadením [Európsky 
nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, 
ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov vykonať opatrenia na podporu 
obnovy a odolnosti s cieľom riešiť 
bezprecedentné účinky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19. Okrem toho by sa 
revíziou viacročného finančného rámca na 
roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné 
zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V súlade s nariadením [Európsky 
nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, 
ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov vykonať opatrenia na podporu 
obnovy a odolnosti s cieľom riešiť 
bezprecedentné účinky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19. Tieto dodatočné 
zdroje by sa mali použiť tak, aby sa 
zabezpečil súlad s lehotami stanovenými v 
nariadení [ERI]. Okrem toho by sa revíziou 
viacročného finančného rámca na roky 
2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné 
zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

(4) V súlade s nariadením [Európsky 
nástroj obnovy] a v medziach zdrojov, 
ktoré sú mu pridelené, by sa mali v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov vykonať opatrenia na podporu 
obnovy a odolnosti s cieľom riešiť 
bezprecedentné účinky krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19. Tieto dodatočné 
zdroje by sa mali použiť tak, aby sa 
zabezpečil súlad s lehotami stanovenými v 
nariadení [ERI]. Okrem toho by sa revíziou 
viacročného finančného rámca na roky 
2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné 
zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť, najmä v najodkázanejších 
regiónoch.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu zdravotníckych 
systémov a hospodárstva, by sa mala 
poskytnúť dodatočná mimoriadna suma vo 
výške 58 272 800 000 EUR (v bežných 
cenách za rok 2018) na rozpočtový 
záväzok zo štrukturálnych fondov v rámci 
cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti 
na roky 2020, 2021 a 2022 a v prípade 
odôvodnenia členským štátom aj na roky 
2023 a 2024 so zámerom rýchlo nasadiť 
zdroje do reálneho hospodárstva 
prostredníctvom existujúcich operačných 
programov. Zdroje na rok 2020 pochádzajú 
zo zvýšenia zdrojov na hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť vo 
viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 a prípadne na roky 2023 a 2024 
pochádzajú z Nástroja Európskej únie na 
obnovu. Na podnet Komisie by sa mala 
časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty 
delegovaným aktom na základe metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov 
založenej na najnovších dostupných 
objektívnych štatistických údajoch o 
relatívnej prosperite členských štátov a 
rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich 
hospodárstvo a spoločnosť, aby sa 
zabezpečil harmonický rozvoj v súlade so 
zásadami politiky súdržnosti podporou 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti. Vzhľadom na osobitnú 
zraniteľnosť hospodárstiev a spoločností 
najvzdialenejších regiónov by mala metóda 
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cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

prideľovania rozpočtových prostriedkov 
obsahovať vyhradenú dodatočnú sumu pre 
vidiecke, ostrovné, horské a uvedené 
regióny. S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa 
charakter účinkov krízy by sa rozdelenie 
malo v roku 2021 upraviť na základe tej 
istej metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov a s použitím najnovších 
štatistických údajov dostupných 
k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť 
podiel dodatočných zdrojov na rok 2022, 
a ak je to relevantné, podiel dodatočných 
zdrojov na roky 2023 a 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
a cieľa Európska územná spolupráca na 
roky 2020, 2021, 2023 a 2024 s cieľom 
rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 a prípadne na roky 2023 a 2024 
pochádzajú z Nástroja Európskej únie na 
obnovu. Na podnet Komisie by sa mala 
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zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Pokiaľ ide o rozpočtové 
záväzky v rámci cieľa Investovanie do 
rastu a zamestnanosti, Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. 
S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov 
a s použitím najnovších štatistických 
údajov dostupných k 19. októbru 2021, a to 
s cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022, a ak je to relevantné, 
podiel dodatočných zdrojov na roky 2023 
a 2024. Pokiaľ ide o rozpočtové záväzky v 
rámci cieľa Európska územná 
spolupráca, Komisia by mala stanoviť 
rozdelenie dodatočných zdrojov pre každý 
členský štát v súlade s kritériami a 
metodikou stanovenými v bode 8 prílohy 
XXII k nariadeniu (EÚ) [nové NSU].

Or. en

Odôvodnenie

Výber a udeľovanie projektov v rámci iniciatívy Interreg sú zložitejšie a potrebujú viac času 
než vnútroštátne alebo regionálne projekty a cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh 54
Monika Vana, Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a najmä jej 
sociálne vplyvy najviac zasiahla a ktoré 
pripravujú zelenú, digitálnu a odolnú 
obnovu hospodárstva s ohľadom na 
zásadu „nenarušiť“, by sa mala poskytnúť 
dodatočná mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny s 
osobitným dôrazom na najodkázanejšie 
osoby, ako sú ľudia bez domova a osoby 
žijúce v segregovaných inštitúciách, na 
ktorých štatistické úrady členských štátov 
tradične nemajú dosah; na tento účel by 
sa mali zhromažďovať údaje so 
zapojením mimovládnych organizácií 
pôsobiacich v oblasti chudoby a 
sociálneho vylúčenia. S cieľom zohľadniť 
vyvíjajúci sa charakter účinkov krízy by sa 
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rozdelenie malo v roku 2021 upraviť na 
základe tej istej metódy prideľovania 
rozpočtových prostriedkov a s použitím 
najnovších štatistických údajov dostupných 
k 19. októbru 2021, a to s cieľom rozdeliť 
podiel dodatočných zdrojov na rok 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Nora Mebarek

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Vzhľadom na význam 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami EÚ vykonávať Parížsku 
dohodu a ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja by aspoň 30 % 
dodatočných zdrojov malo prispieť k 
celkovému cieľu, ktorým je začleňovanie 
klimatického hľadiska do viacročného 
finančného rámca. Na podnet Komisie by 
sa mala časť dodatočných zdrojov prideliť 
na technickú pomoc. Komisia by mala 
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na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty 
zúčastňujúce sa na posilnenej spolupráci 
v Európskej prokuratúre, na základe 
metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
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operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. V 
každom prípade by pridelenie prostriedkov 
nemalo byť nižšie ako 40 EUR na 
obyvateľa so zárukou jeho uplatňovania v 
celom harmonograme REACT-EÚ 
(2020 – 2022) a nezávisle od pridelených 
prostriedkov navrhovaných pre iné fondy. 
S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia ročné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie na rok 2021 
malo upraviť na konci roku 2020 na 
základe tej istej metódy prideľovania 
rozpočtových prostriedkov a s použitím 
najnovších štatistických údajov 
dostupných k 15. decembru 2020 a 
rozdelenie na rok 2022 by sa malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
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zdrojov na rok 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Christian Doleschal

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. 
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cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

Okrem toho treba zvážiť skutočnosť, že 
hospodárstva v pohraničných regiónoch 
boli ťažko zasiahnuté krízou, a preto 
potrebujú väčšiu podporu. S cieľom 
zohľadniť vyvíjajúci sa charakter účinkov 
krízy by sa rozdelenie malo v roku 2021 
upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 
2022, ako aj na roky 2023 a 2024 v 
prípade odôvodnenia členským štátom s 
cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 a prípadne na roky 2023 a 2024 
pochádzajú z Nástroja Európskej únie na 
obnovu. Na podnet Komisie by sa mala 
časť dodatočných zdrojov prideliť na 
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základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. 
S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov 
a s použitím najnovších štatistických 
údajov dostupných k 19. októbru 2021, a to 
s cieľom rozdeliť podiely dodatočných 
zdrojov na rok 2022, a ak je to relevantné, 
aj na roky 2023 a 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
a v prípade odôvodnenia členským štátom 
aj na rok 2023 s cieľom rýchlo nasadiť 



PE655.753v01-00 24/163 AM\1210606SK.docx

SK

operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

zdroje do reálneho hospodárstva 
prostredníctvom existujúcich operačných 
programov. Zdroje na rok 2020 pochádzajú 
zo zvýšenia zdrojov na hospodársku, 
sociálnu a územnú súdržnosť vo 
viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 a prípadne na rok 2023 pochádzajú 
z Nástroja Európskej únie na obnovu. Na 
podnet Komisie by sa mala časť 
dodatočných zdrojov prideliť na technickú 
pomoc. Komisia by mala stanoviť, ako sa 
rozdelia zvyšné dodatočné zdroje medzi 
jednotlivé členské štáty na základe metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov 
založenej na najnovších dostupných 
objektívnych štatistických údajoch o 
relatívnej prosperite členských štátov a 
rozsahu vplyvu súčasnej krízy na ich 
hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom na 
osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. 
S cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov 
a s použitím najnovších štatistických 
údajov dostupných k 19. októbru 2021, a to 
s cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022, a ak je to relevantné, 
podiel dodatočných zdrojov na rok 2023.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
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kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu, sociálnu a odolnú obnovu 
hospodárstva, by sa mala poskytnúť 
dodatočná mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Martina Michels
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú spravodlivú 
zelenú, digitálnu a odolnú obnovu 
hospodárstva, by sa mala poskytnúť 
dodatočná mimoriadna sumy vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla alebo ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna sumy vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla a ktoré pripravujú obnovu 
hospodárstva, by sa mala poskytnúť 
dodatočná mimoriadna sumy vo výške 
58 272 800 000 EUR (v bežných cenách) 
na rozpočtový záväzok zo štrukturálnych 
fondov v rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti na roky 2020, 2021 a 2022 
s cieľom rýchlo nasadiť zdroje do reálneho 
hospodárstva prostredníctvom existujúcich 
operačných programov. Zdroje na rok 2020 
pochádzajú zo zvýšenia zdrojov na 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť 
vo viacročnom finančnom rámci na roky 
2014 – 2020, zatiaľ čo zdroje na roky 2021 
a 2022 pochádzajú z Nástroja Európskej 
únie na obnovu. Na podnet Komisie by sa 
mala časť dodatočných zdrojov prideliť na 
technickú pomoc. Komisia by mala 
stanoviť, ako sa rozdelia zvyšné dodatočné 
zdroje medzi jednotlivé členské štáty na 
základe metódy prideľovania rozpočtových 
prostriedkov založenej na najnovších 
dostupných objektívnych štatistických 
údajoch o relatívnej prosperite členských 
štátov a rozsahu vplyvu súčasnej krízy na 
ich hospodárstvo a spoločnosť. Vzhľadom 
na osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. S 
cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa charakter 
účinkov krízy by sa rozdelenie malo v roku 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
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2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

prideľovania rozpočtových prostriedkov a s 
použitím najnovších štatistických údajov 
dostupných k 19. októbru 2021, a to s 
cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte. Jeho prijatie si vyžiada 
zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Keďže pandémia COVID-19 
postihla regióny a obce v členských 
štátoch odlišne, zapojenie regionálnych a 
miestnych subjektov z orgánov, 
hospodárskych a sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti je dôležité na 
prípravu, vykonávanie, monitorovanie a 
hodnotenie nápravy dôsledkov krízy s 
podporou REACT-EU. Komisia by mala 
posilniť a dôkladne monitorovať 
partnerstvo a viacúrovňové riadenie v 
členských štátoch.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(5a) Keďže pandémia COVID-19 
postihla regióny a obce v členských 
štátoch odlišne, zapojenie regionálnych a 
miestnych subjektov z orgánov, 
hospodárskych a sociálnych partnerov a 
občianskej spoločnosti má rozhodujúci 
význam na prípravu, vykonávanie, 
monitorovanie a hodnotenie nápravy 
dôsledkov krízy s podporou REACT-EU. 
Komisia by mala posilniť a dôkladne 
monitorovať partnerstvo a viacúrovňové 
riadenie v členských štátoch.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia a 
zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásad právneho štátu v 
členských štátoch, keďže dodržiavanie 
týchto zásad je nevyhnutným 
predpokladom správneho finančného 
riadenia a účinného financovania z 
prostriedkov EÚ.

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia a 
zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásad právneho štátu v 
členských štátoch, keďže dodržiavanie 
týchto zásad je nevyhnutným 
predpokladom správneho finančného 
riadenia a účinného financovania z 
prostriedkov EÚ, zatiaľ čo ochrana 
konečných prijímateľov je rozhodujúca 
na podporu nápravy dôsledkov krízy v 
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kontexte pandémie COVID-19. Miestne a 
regionálne orgány, organizácie 
občianskej spoločnosti, mimovládne 
organizácie alebo MSP nemôžu prísť o 
svoje financovanie v dôsledku 
všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o 
dodržiavanie zásad právneho štátu v 
členských štátoch. V prípade potreby by 
Komisia mala dočasne, priamo alebo 
nepriamo, spravovať finančné prostriedky 
s príjemcami bez zapojenia 
vnútroštátnych vlád, ktoré porušujú 
zásady právneho štátu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia a 
zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií. Pravidlá 
prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa 
vzťahujú aj na ochranu rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásad právneho štátu v 
členských štátoch, keďže dodržiavanie 
týchto zásad je nevyhnutným 
predpokladom správneho finančného 
riadenia a účinného financovania z 
prostriedkov EÚ.

(6) Na toto nariadenie sa vzťahujú 
horizontálne finančné pravidlá prijaté 
Európskym parlamentom a Radou na 
základe článku 322 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Tieto pravidlá sú 
stanovené v nariadení o rozpočtových 
pravidlách a určujú najmä postup 
zostavovania a plnenia rozpočtu 
prostredníctvom grantov, verejného 
obstarávania, cien a nepriameho plnenia a 
zabezpečujú kontroly zodpovednosti 
účastníkov finančných operácií.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Tomislav Sokol, Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj 
možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že 
sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy zdravotníckych systémov a 
hospodárstva by Komisia mala stanoviť 
výšku pridelených rozpočtových 
prostriedkov pre jednotlivé členské štáty, 
pričom treba zohľadniť tie, ktoré kríza 
postihla najviac. Ďalej by sa mala stanoviť 
aj možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Nesmie sa však 
zabúdať na skutočnosť, že by sa mala 
zachovať operačná sila ESF. Vzhľadom 
na to, že sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Daniel Buda
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj 
možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že 
sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa 
viazanosť záväzkov spojených s týmito 
dodatočnými zdrojmi zrušiť až pri 
ukončení operačných programov.

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
a pri príprave zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva by Komisia mala 
stanoviť výšku pridelených rozpočtových 
prostriedkov pre jednotlivé členské štáty. 
Ďalej by sa mala stanoviť aj možnosť 
využiť akékoľvek dodatočné zdroje na 
pomoc pre najodkázanejšie osoby. Okrem 
toho treba stanoviť stropy na prideľovanie 
prostriedkov na technickú pomoc na 
podnet členských štátov, pričom sa 
členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch, ale musí sa 
zachovať operačná sila ESF.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 
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odolnej obnovy hospodárstva by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj 
možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že 
sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

odolnej obnovy hospodárstva by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty, pričom treba zohľadniť 
najviac postihnuté regióny. Ďalej by sa 
mala stanoviť aj možnosť využiť 
akékoľvek dodatočné zdroje na pomoc pre 
najodkázanejšie osoby. Okrem toho treba 
stanoviť stropy na prideľovanie 
prostriedkov na technickú pomoc na 
podnet členských štátov, pričom sa 
členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že 
sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj 
možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej, 
sociálnej a odolnej obnovy hospodárstva 
by Komisia mala stanoviť výšku 
pridelených rozpočtových prostriedkov pre 
jednotlivé členské štáty. Ďalej by sa mala 
stanoviť aj možnosť využiť akékoľvek 
dodatočné zdroje na pomoc pre 
najodkázanejšie osoby. Okrem toho treba 
stanoviť stropy na prideľovanie 
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pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že 
sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

prostriedkov na technickú pomoc na 
podnet členských štátov, pričom sa 
členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Mala by sa však 
zachovať operačná sila ESF. Vzhľadom 
na to, že sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Nora Mebarek

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj 
možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že 

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj 
možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. 
Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle 
vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by 
sa viazanosť záväzkov spojených s týmito 
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sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

dodatočnými zdrojmi zrušiť až pri 
ukončení operačných programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Martina Michels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj 
možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že 
sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
a pri príprave spravodlivej zelenej, 
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 
by Komisia mala stanoviť výšku 
pridelených rozpočtových prostriedkov pre 
jednotlivé členské štáty. Ďalej by sa mala 
stanoviť aj možnosť využiť akékoľvek 
dodatočné zdroje na pomoc pre 
najodkázanejšie osoby. Okrem toho treba 
stanoviť stropy na prideľovanie 
prostriedkov na technickú pomoc na 
podnet členských štátov, pričom sa 
členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. 
Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle 
vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by 
sa viazanosť záväzkov spojených s týmito 
dodatočnými zdrojmi zrušiť až pri 
ukončení operačných programov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom maximálnu flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
alebo pri príprave zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva by Komisia 
mala stanoviť výšku pridelených 
rozpočtových prostriedkov pre jednotlivé 
členské štáty. Ďalej by sa mala stanoviť aj 
možnosť využiť akékoľvek dodatočné 
zdroje na pomoc pre najodkázanejšie 
osoby. Okrem toho treba stanoviť stropy na 
prideľovanie prostriedkov na technickú 
pomoc na podnet členských štátov, pričom 
sa členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. Malo 
by sa objasniť, že nie je potrebné 
dodržiavať minimálny podiel ESF na 
dodatočných zdrojoch. Vzhľadom na to, že 
sa očakáva rýchle vynaloženie 
dodatočných zdrojov, mala by sa viazanosť 
záväzkov spojených s týmito dodatočnými 
zdrojmi zrušiť až pri ukončení operačných 
programov.

(7) S cieľom poskytnúť členským 
štátom dostatočnú flexibilitu pri príprave 
opatrení „na mieru“ na nápravu dôsledkov 
krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 
a jej sociálnymi dôsledkami a pri príprave 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva so zreteľom na zásadu 
„nenarušiť“ by Komisia mala stanoviť 
výšku pridelených rozpočtových 
prostriedkov pre jednotlivé členské štáty. 
Ďalej by sa mala stanoviť aj možnosť 
využiť akékoľvek dodatočné zdroje na 
pomoc pre najodkázanejšie osoby. Okrem 
toho treba stanoviť stropy na prideľovanie 
prostriedkov na technickú pomoc na 
podnet členských štátov, pričom sa 
členským štátom poskytne maximálna 
flexibilita, pokiaľ ide o ich pridelenie v 
rámci operačných programov 
podporovaných z EFRR alebo ESF. 
Vzhľadom na to, že sa očakáva rýchle 
vynaloženie dodatočných zdrojov, mala by 
sa viazanosť záväzkov spojených s týmito 
dodatočnými zdrojmi zrušiť až pri 
ukončení operačných programov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR, rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby vrátane 
cezhraničných zdravotníckych služieb. 
Zdroje by sa mali použiť na poskytovanie 
rovnakých služieb pre všetkých občanov, 
ako aj podpory v podobe prevádzkového 
kapitálu alebo investičnej podpory pre 
MSP v rámci operácií, ktoré prispievajú k 
prechodu na digitálne a zelené 
hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúru 
poskytujúcej základné služby občanom 
žijúcim vo vidieckych, v ostrovných, 
horských a najvzdialenejších regiónoch, 
alebo k opatreniam hospodárskej podpory 
pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou, ako 
je cestovný ruch, ktorý vytvára približne 
10 % HDP EÚ, zamestnáva približne 
13 miliónov pracovníkov a je štvrtým 
najväčším vývozným priemyslom. Z 
údajov vyplýva, že je potrebné čo najskôr 
oživiť toto hospodárske odvetvie a že je 
obzvlášť dôležité pre všetky členské štáty, 
v ktorých má cestovný ruch strategický 
význam. Mala by sa podporovať aj 
technická pomoc. Je vhodné, aby sa 
dodatočné zdroje sústredili výhradne v 
rámci nového tematického cieľa „Podpora 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a príprava zelenej, 
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, 
čo by zároveň malo predstavovať jednotnú 
investičnú prioritu s cieľom umožniť 
zjednodušené programovanie a využívanie 
dodatočných zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
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opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby a sociálne služby 
všeobecného záujmu, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, najmä 
v odvetviach najviac postihnutých 
pandémiou, ako sú cestovný ruch a 
kultúra v rámci operácií, ktoré prispievajú 
k prechodu na digitálne a zelené 
hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúry 
poskytujúcej základné služby občanom 
alebo k opatreniam hospodárskej podpory 
pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od 
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výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

sektorov najviac zasiahnutých krízou, na 
opatrenia zamerané na podporu 
zamestnávania žien, ako je poskytovanie 
vzdelávania a starostlivosti v ranom 
detstve a stimuly na podnikanie žien. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/558, 
by členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby pri zabezpečení 
maximálnej komplementarity s 
programom EU4Health, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, 
k budovaniu infraštruktúry poskytujúcej 
nediskriminačné základné služby 
občanom, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
k rozvoju sociálnej infraštruktúry alebo 
k opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

_________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
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v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/558, 
by členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov, zamestnancov 
a služieb pre zdravotnícke služby vrátane 
domovov dôchodcov pre staršie osoby, na 
poskytovanie podpory v podobe 
prevádzkového kapitálu alebo investičnej 
podpory pre MSP a podpory pri 
prispôsobovaní sa práci na diaľku v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, 
k budovaniu infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom, a to aj v 
najvzdialenejších regiónoch, vidieckych a 
vyľudnených oblastiach a oblastiach 
ovplyvnených transformujúcim sa 
priemyslom, alebo k opatreniam 
hospodárskej podpory pre tie regióny, 
ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac 
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hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

zasiahnutých krízou, ako sú cestovný ruch 
a kultúra. Mala by sa podporovať aj 
technická pomoc. Je vhodné, aby sa 
dodatočné zdroje sústredili výhradne v 
rámci nového tematického cieľa „Podpora 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a príprava zelenej, 
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, 
čo by zároveň malo predstavovať jednotnú 
investičnú prioritu s cieľom umožniť 
zjednodušené programovanie a využívanie 
dodatočných zdrojov.

_________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré (9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
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sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, a sociálno-
zdravotnícke služby (vrátane centier a 
domovov dennej starostlivosti o staršie 
osoby) na poskytovanie podpory v podobe 
prevádzkového kapitálu alebo investičnej 
podpory pre MSP v rámci operácií, ktoré 
prispievajú k prechodu na digitálne, 
konkurencieschopné a zelené 
hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúry 
poskytujúcej základné služby občanom 
alebo k opatreniam hospodárskej podpory 
pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
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opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/558, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mali 
by sa podporovať aj ďalšie investície s 
preukázaným vysokým potenciálom 
vytvárania pracovných miest, ako je 
obnova miest. Mala by sa podporovať aj 
technická pomoc. Je vhodné, aby sa 
dodatočné zdroje sústredili výhradne v 
rámci nového tematického cieľa „Podpora 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a príprava zelenej, 
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, 
čo by zároveň malo predstavovať jednotnú 
investičnú prioritu s cieľom umožniť 
zjednodušené programovanie a využívanie 
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dodatočných zdrojov.

_________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
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digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom, a to aj vo 
vidieckych, v ostrovných a horských 
oblastiach, alebo k opatreniam 
hospodárskej podpory pre tie regióny, 
ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou. Mala by sa 
podporovať aj technická pomoc od 
počiatočných fáz. Je vhodné, aby sa 
dodatočné zdroje sústredili výhradne v 
rámci nového tematického cieľa „Podpora 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a príprava zelenej, 
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva“, 
čo by zároveň malo predstavovať jednotnú 
investičnú prioritu s cieľom umožniť 
zjednodušené programovanie a využívanie 
dodatočných zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Pascal Arimont
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, najmä pokiaľ ide o 
zdravotnícke služby v cezhraničnom 
kontexte, poskytovanie podpory v podobe 
prevádzkového kapitálu alebo investičnej 
podpory pre MSP v rámci operácií, ktoré 
prispievajú k prechodu na digitálne a 
zelené hospodárstvo, k budovaniu 
infraštruktúry poskytujúcej základné 
služby občanom alebo k opatreniam 
hospodárskej podpory pre tie regióny, 
ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou. Mala by sa 
podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
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v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Martina Michels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby a sociálne služby 
všeobecného záujmu, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k spravodlivému 
prechodu na digitálne a zelené 
hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúry 
poskytujúcej základné služby občanom 
alebo k opatreniam hospodárskej podpory 
pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
v rámci nového tematického cieľa 
„Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
spravodlivej zelenej, digitálnej a odolnej 
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predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

obnovy hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
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zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom, a to aj vo 
vidieckych oblastiach, alebo k opatreniam 
hospodárskej podpory pre tie regióny, 
ktoré sú najviac závislé od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou. Mala by sa 
podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií v 
systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia 
nariadenia (EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 
1303/2013, pokiaľ ide o špecifické 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. 
v. EÚ L 130, 23.4.2020, s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. 
Mala by sa podporovať aj technická 
pomoc. Je vhodné, aby sa dodatočné zdroje 
sústredili výhradne v rámci nového 
tematického cieľa „Podpora nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva“, čo by 
zároveň malo predstavovať jednotnú 
investičnú prioritu s cieľom umožniť 
zjednodušené programovanie a využívanie 
dodatočných zdrojov.

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom, k opatreniam 
hospodárskej podpory pre regióny najviac 
zasiahnuté krízou a základné odvetvia, 
ako sú kultúra a cestovný ruch. Mala by 
sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu s 
cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 
508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia 
na mobilizáciu investícií v systémoch 
zdravotnej starostlivosti členských štátov a 
v iných odvetviach ich hospodárstiev v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 
(Investičná iniciatíva v reakcii na 

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 
508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia 
na mobilizáciu investícií v systémoch 
zdravotnej starostlivosti členských štátov a 
v iných odvetviach ich hospodárstiev v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 
(Investičná iniciatíva v reakcii na 
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koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 
5). Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide 
o špecifické opatrenia na zabezpečenie 
mimoriadnej flexibility pri využívaní 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v reakcii na výskyt ochorenia 
COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 
1).

koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 
5). Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide 
o špecifické opatrenia na zabezpečenie 
mimoriadnej flexibility pri využívaní 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v reakcii na výskyt ochorenia 
COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 
1).

Or. it

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, 
by členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, 
k budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo 
k opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, 
by členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP 
a samostatne zárobkovo činné osoby 
v rámci operácií, ktoré prispievajú 
k prechodu na digitálne a zelené 
hospodárstvo, k budovaniu infraštruktúru 
poskytujúcej základné služby občanom 
alebo k opatreniam hospodárskej podpory 
pre tie regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
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predstavovať jednotnú investičnú prioritu 
s cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu 
s cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií 
v systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. 
apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, 
pokiaľ ide o špecifické opatrenia na 
zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri 
využívaní európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 
24.4.2020, s. 1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 
č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné 
opatrenia na mobilizáciu investícií 
v systémoch zdravotnej starostlivosti 
členských štátov a v iných odvetviach ich 
hospodárstiev v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Investičná iniciatíva 
v reakcii na koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 
31.3.2020, s. 5). Nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. 
apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia 
(EÚ) č. 1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, 
pokiaľ ide o špecifické opatrenia na 
zabezpečenie mimoriadnej flexibility pri 
využívaní európskych štrukturálnych 
a investičných fondov v reakcii na výskyt 
ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 
24.4.2020, s. 1).

Or. es

Pozmeňujúci návrh 87
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 

(9) S cieľom doplniť opatrenia, ktoré 
sú už k dispozícii v rámci rozsahu 
pôsobnosti podpory EFRR rozšírenej 
nariadeniami Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 a (EÚ) 2020/5585, by 
členské štáty mali mať naďalej možnosť 
využívať dodatočné zdroje primárne na 
investície do produktov a služieb pre 
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zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúru poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
výhradne v rámci nového tematického 
cieľa „Podpora nápravy dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu 
s cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

zdravotnícke služby, na poskytovanie 
podpory v podobe prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP v rámci 
operácií, ktoré prispievajú k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, k 
budovaniu infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom alebo k 
opatreniam hospodárskej podpory pre tie 
regióny, ktoré sú najviac závislé od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou. Mala 
by sa podporovať aj technická pomoc. Je 
vhodné, aby sa dodatočné zdroje sústredili 
v rámci nového tematického cieľa 
„Podpora nápravy dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, čo by zároveň malo 
predstavovať jednotnú investičnú prioritu 
s cieľom umožniť zjednodušené 
programovanie a využívanie dodatočných 
zdrojov.

_________________ _________________
5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 
508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia 
na mobilizáciu investícií v systémoch 
zdravotnej starostlivosti členských štátov a 
v iných odvetviach ich hospodárstiev v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 
(Investičná iniciatíva v reakcii na 
koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 
5). Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide 
o špecifické opatrenia na zabezpečenie 
mimoriadnej flexibility pri využívaní 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v reakcii na výskyt ochorenia 
COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 
1).

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/460 z 30. marca 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 
508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia 
na mobilizáciu investícií v systémoch 
zdravotnej starostlivosti členských štátov a 
v iných odvetviach ich hospodárstiev v 
reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 
(Investičná iniciatíva v reakcii na 
koronavírus) (Ú. v. EÚ L 99, 31.3.2020, s. 
5). Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1301/2013 a (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide 
o špecifické opatrenia na zabezpečenie 
mimoriadnej flexibility pri využívaní 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov v reakcii na výskyt ochorenia 
COVID-19 (Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020, s. 
1).

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 88
Tomislav Sokol, Pascal Arimont, Mircea-Gheorghe Hava, Álvaro Amaro, Krzysztof 
Hetman, Stelios Kympouropoulos

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) S cieľom umožniť rovnaký prístup 
k zdravotnej starostlivosti, znížiť 
neuspokojené zdravotné potreby a zvýšiť 
odolnosť voči budúcim zdravotným 
krízam by sa mali dodatočné zdroje pre 
EFRR použiť aj na rozvoj centier 
excelentnosti pre konkrétne choroby a 
zdravotné krízy v celej EÚ poskytovaním 
finančnej podpory pri obstarávaní liekov a 
zdravotníckych pomôcok, ako aj podporou 
dodatočnej špecializácie už zriadených 
centier pre komplexné choroby a výskum 
vírusov. Intenzívnejšiu spoluprácu, 
koordináciu a odolnosť v oblasti zdravia 
možno podporiť vytvorením siete centier 
excelentnosti v celej EÚ, rovnomerne 
rozmiestnených medzi členské štáty a ich 
regióny, z ktorých sa každé špecializuje na 
poskytovanie osobitnej liečby pre všetkých 
európskych občanov, ktorí takúto 
zdravotnú službu a liečbu potrebujú.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie modernizácie trhu 
práce, zdravotníctva a sociálnych 
systémov, ako aj komplexných stratégií 
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zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

celoživotného vzdelávania s cieľom 
zabrániť dlhodobej nezamestnanosti a na 
zachovanie pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a značnej podpory pre 
samostatne zárobkovo činné osoby, na 
vytváranie pracovných miest, najmä pre 
osoby v zraniteľných situáciách, a tých, 
ktorí žijú vo vidieckych, v ostrovných, 
horských a najvzdialenejších regiónoch, 
na opatrenia v oblasti zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odbornú 
prípravu, rozvoj zručností a na zlepšenie 
prístupu k sociálnym službám vo verejnom 
záujme pre všetkých občanov vrátane detí. 
Osobitná pozornosť by sa mala venovať 
opatreniam na podporu odbornej prípravy 
a mobilizácie pracovníkov v oblasti 
zdravotnej a sociálnej starostlivosti, najmä 
v kontexte zvyšovania odolnosti proti 
možným krízam v budúcnosti. Malo by sa 
objasniť, že za súčasných mimoriadnych 
okolností možno poskytnúť podporu na 
režimy skráteného pracovného času pre 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činné osoby v kontexte pandémie COVID-
19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je 
spojená s aktívnymi opatreniami na trhu 
práce, pokiaľ nie sú uložené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
Podpora týchto režimov skráteného 
pracovného času zo strany Únie by mala 
byť časovo obmedzená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Isabel Benjumea Benjumea, Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
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to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí 
vrátane politík v oblasti samostatnej 
zárobkovej činnosti a podnikania, 
vzdelávanie, odbornú prípravu a 
celoživotné vzdelávanie, rozvoj zručností, 
ako aj rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne 
zručností, a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme 
pre tých, ktorých táto pandémia zasiahla 
viac, staršiu populáciu a ľudí s duševným 
ochorením, ako aj deti. Malo by sa 
objasniť, že za súčasných mimoriadnych 
okolností možno poskytnúť podporu na 
režimy skráteného pracovného času pre 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činné osoby v kontexte pandémie COVID-
19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je 
spojená s aktívnymi opatreniami na trhu 
práce, pokiaľ nie sú uložené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
Podpora týchto režimov skráteného 
pracovného času zo strany Únie by mala 
byť časovo obmedzená a zameraná na 
strednodobé zlepšenie zamestnateľnosti 
tejto populácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Vera Tax

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
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pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená a mala by byť podmienená 
zachovaním rovnakej úrovne pracovných 
a zamestnaneckých podmienok a práv 
vrátane ochrany pred prepúšťaním a 
znížením miezd, a bez prémií pre 
manažérov alebo dividend pre akcionárov. 
Keďže verejné prostriedky sa používajú 
na podporu úrovne zamestnanosti, 
príjemcovia podpory Únie by nemali mať 
sídlo v daňových rajoch a nemali by 
rozvrátiť kolektívne vyjednávanie, účasť 
alebo spolurozhodovanie pracovníkov v 
procesoch rozhodovania spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na investovanie do vzdelávania 
všeobecne a najmä na zachovanie 
pracovných miest, a to aj prostredníctvom 
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zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

režimov skráteného pracovného času a 
podpory pre samostatne zárobkovo činné 
osoby, na vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
na opatrenia v oblasti zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odbornú 
prípravu, rozvoj zručností a na zlepšenie 
prístupu k sociálnym službám vo verejnom 
záujme, a to aj pre deti. Zatiaľ čo zostáva 
dôležité oddialiť rozšírenie koronavírusu, 
aby sa predišlo dodatočným opatreniam 
na obmedzenie pohybu, ktoré ohrozujú 
úspešnú obnovu a oživenie hospodárstva, 
ESF by mal mať možnosť naďalej 
podporovať tento druh operácií 
dodatočnými zdrojmi. Malo by sa objasniť, 
že za súčasných mimoriadnych okolností 
možno poskytnúť podporu na režimy 
skráteného pracovného času pre 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činné osoby v kontexte pandémie COVID-
19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je 
spojená s aktívnymi opatreniami na trhu 
práce, pokiaľ nie sú uložené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
Podpora týchto režimov skráteného 
pracovného času zo strany Únie by mala 
byť časovo obmedzená.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest s 
osobitným zreteľom na potreby 
najvzdialenejších regiónov, vidieckych a 
vyľudnených oblastí a oblastí 
ovplyvnených transformujúcim sa 
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zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

priemyslom, a to aj, nie však výlučne, 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách a ženy, ktoré 
znášajú bremeno nasledujúcej 
hospodárskej krízy, na opatrenia v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a 
odbornú prípravu, prechod na väčšmi 
digitálny a online vzdelávací systém, 
rozvoj zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti a osoby v zraniteľných 
situáciách. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest aj 
vo vidieckych oblastiach, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby 
v zraniteľných situáciách, na opatrenia 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie rovnakého 
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to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

prístupu k službám vysokej kvality vrátane 
zdravotnej starostlivosti a sociálnym 
službám vo verejnom záujme, a to aj pre 
deti, staršie osoby a osoby so zdravotným 
postihnutím. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, aj 
vo vidieckych oblastiach, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby 
v zraniteľných situáciách, na opatrenia 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
univerzálnym, inkluzívnym, prístupným, 
cenovo dostupným službám vysokej 
kvality vrátane zdravotnej starostlivosti a 
sociálnym službám vo verejnom záujme, s 
osobitným zameraním na budovanie 
odolnosti v oblasti starostlivosti a 
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vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

starostlivosti o deti a na zlepšenie prístupu 
pre zraniteľné skupiny a pre deti. Malo by 
sa objasniť, že za súčasných mimoriadnych 
okolností možno poskytnúť podporu na 
režimy skráteného pracovného času pre 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činné osoby v kontexte pandémie COVID-
19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je 
spojená s aktívnymi opatreniami na trhu 
práce, pokiaľ nie sú uložené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
Podpora týchto režimov skráteného 
pracovného času zo strany Únie by mala 
byť časovo obmedzená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Martina Michels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, samostatne 
zárobkovo činných odborníkov a 
živnostníkov, umelcov a tvorivých 
pracovníkov v neistých pracovných 
podmienkach, na vytváranie pracovných 
miest, najmä pre osoby v zraniteľných 
situáciách, na opatrenia v oblasti 
zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a 
odbornú prípravu, rozvoj zručností, na 
podporu sociálneho hospodárstva a na 
zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo 
verejnom záujme, a to aj pre deti. Malo by 
sa objasniť, že za súčasných mimoriadnych 
okolností možno poskytnúť podporu na 
režimy skráteného pracovného času pre 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činné osoby v kontexte pandémie COVID-
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režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je 
spojená s aktívnymi opatreniami na trhu 
práce, pokiaľ nie sú uložené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
Podpora týchto režimov skráteného 
pracovného času zo strany Únie by mala 
byť časovo obmedzená.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj vo vidieckych, v ostrovných a 
horských oblastiach, ako aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre občanov 
v zraniteľných situáciách, na opatrenia 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, 
a to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 98
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností, na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti, a na zníženie chudoby, a to 
aj prostredníctvom opatrení na podporu 
príjmu a posilnenia poskytovania 
verejných služieb. Malo by sa objasniť, že 
za súčasných mimoriadnych okolností 
možno poskytnúť podporu na režimy 
skráteného pracovného času pre 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činné osoby v kontexte pandémie COVID-
19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je 
spojená s aktívnymi opatreniami na trhu 
práce, pokiaľ nie sú uložené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
Podpora týchto režimov skráteného 
pracovného času zo strany Únie by mala 
byť časovo obmedzená.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, 
a to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby 
v zraniteľných situáciách, na opatrenia 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu 
k sociálnym službám vo verejnom záujme, 
a to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov 
a samostatne zárobkovo činné osoby 
v kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená 
s aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, 
a to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby 
v zraniteľných situáciách, na opatrenia 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností umožňujúcich starším 
pracovníkom prispôsobiť sa novým 
potrebám trhu práce a na zlepšenie 
prístupu k sociálnym službám vo verejnom 
záujme, a to aj pre deti. Malo by sa 
objasniť, že za súčasných mimoriadnych 
okolností možno poskytnúť podporu na 
režimy skráteného pracovného času pre 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činné osoby v kontexte pandémie COVID-
19, a to aj vtedy, keď táto podpora nie je 
spojená s aktívnymi opatreniami na trhu 
práce, pokiaľ nie sú uložené 
vnútroštátnymi právnymi predpismi. 
Podpora týchto režimov skráteného 
pracovného času zo strany Únie by mala 
byť časovo obmedzená.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 100
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 

(10) V prípade ESF by členské štáty 
mali v prvom rade využívať dodatočné 
zdroje na zachovanie pracovných miest, a 
to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, na vytváranie 
pracovných miest, najmä pre osoby v 
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zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

zraniteľných situáciách, na opatrenia v 
oblasti zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odbornú prípravu, podporu 
podnikov sociálneho hospodárstva, rozvoj 
zručností a na zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Malo by sa objasniť, že za 
súčasných mimoriadnych okolností možno 
poskytnúť podporu na režimy skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
samostatne zárobkovo činné osoby v 
kontexte pandémie COVID-19, a to aj 
vtedy, keď táto podpora nie je spojená s 
aktívnymi opatreniami na trhu práce, 
pokiaľ nie sú uložené vnútroštátnymi 
právnymi predpismi. Podpora týchto 
režimov skráteného pracovného času zo 
strany Únie by mala byť časovo 
obmedzená.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) V kontexte reakcie na dôsledky 
krízy dodatočné zdroje prispievajú k 
odstraňovaniu nerovností, podpore 
rodovej rovnosti a začleňovaní rodového 
hľadiska, ako aj k boju proti 
diskriminácii na základe pohlavia, 
rasového alebo etnického pôvodu, 
náboženstva alebo viery, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie, ako sa stanovuje v článku 2 
ZEÚ, článku 10 ZFEÚ a článku 21 
Charty základných práv Európskej únie. 
Všetky zainteresované strany zapojené do 
všetkých štádií zavádzania tohto nástroja 
na riešenie krízy sa zaväzujú podporovať 
rodovú rovnosť a zabezpečiť, aby sa 
zohľadnil vplyv na ženy, keďže kríza ich 
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neúmerne postihla.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) So zreteľom na zabezpečenie 
prístupu k systémom zdravotnej 
starostlivosti by sa malo výslovne uviesť, 
že všetky operácie zamerané na oddialenie 
šírenia koronavírusu možno programovať 
v rámci príslušnej investičnej priority 
ESF. Tieto opatrenia by sa preto mali 
uplatňovať od vypuknutia ochorenia 
COVID-19. S cieľom uľahčiť 
vykonávanie by sa mali na režimy 
skráteného pracovného času po pandémii 
COVID-19 podporované z ESF 
uplatňovať jednotné pravidlá bez ohľadu 
na to, či sú tieto systémy podporované 
dodatočnými zdrojmi, alebo nie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) S cieľom urýchliť investície a 
podnietiť hospodársky rast a vytváranie 
pracovných miest by členské štáty mohli 
využiť aj dodatočné zdroje na zvýšenie 
miery spolufinancovania projektov, 
pokiaľ ide o podiel investícií 
uskutočnených v období od 1. septembra 
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2020 do 31. decembra 2021, aj keď boli 
projekty iniciované alebo schválené pred 
nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva, je potrebné zvýšiť 
počiatočné zálohové platby v záujme 
rýchleho vykonania opatrení s podporou 
dodatočných zdrojov. Počiatočné zálohové 
platby by mali zabezpečiť, aby členské 
štáty mali v prípade potreby prostriedky na 
preddavkové platby pre prijímateľov a aby 
predložené žiadosti o platbu boli 
prijímateľom rýchlo refundované.

(11) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
zdravotníckych systémov a hospodárstva, 
je potrebné zvýšiť počiatočné zálohové 
platby alebo v prípade potreby ročné 
zálohové platby v záujme rýchleho 
vykonania opatrení s podporou 
dodatočných zdrojov. Táto miera 
predbežného financovania bude slúžiť 
ako obranný mechanizmus proti 
hospodárskym a sociálnym dôsledkom, 
keďže prijímatelia finančných 
prostriedkov potrebujú silný impulz na 
zabezpečenie finančnej likvidity. 
Počiatočné zálohové platby by mali 
zabezpečiť, aby členské štáty mali v 
prípade potreby prostriedky na 
preddavkové platby pre prijímateľov a aby 
predložené žiadosti o platbu boli 
prijímateľom rýchlo refundované, pretože 
viac súčasných dostupných zdrojov 
znamená viac príležitostí na reakciu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva, je potrebné zvýšiť 
počiatočné zálohové platby v záujme 
rýchleho vykonania opatrení s podporou 
dodatočných zdrojov. Počiatočné zálohové 
platby by mali zabezpečiť, aby členské 
štáty mali v prípade potreby prostriedky na 
preddavkové platby pre prijímateľov a aby 
predložené žiadosti o platbu boli 
prijímateľom rýchlo refundované.

(11) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a jej sociálnych 
dôsledkov a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva so 
zreteľom na zásadu „nenarušiť“, je 
potrebné zvýšiť počiatočné zálohové platby 
v záujme rýchleho vykonania opatrení s 
podporou dodatočných zdrojov. Počiatočné 
zálohové platby by mali zabezpečiť, aby 
členské štáty mali v prípade potreby 
prostriedky na preddavkové platby pre 
prijímateľov a aby predložené žiadosti o 
platbu boli prijímateľom rýchlo 
refundované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Martina Michels

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva, je potrebné zvýšiť 
počiatočné zálohové platby v záujme 
rýchleho vykonania opatrení s podporou 
dodatočných zdrojov. Počiatočné zálohové 

(11) S cieľom zabezpečiť, aby mali 
členské štáty dostatočné finančné 
prostriedky na rýchle prijatie opatrení na 
nápravu dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
spravodlivej zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva, je potrebné zvýšiť 
počiatočné zálohové platby v záujme 
rýchleho vykonania opatrení s podporou 
dodatočných zdrojov. Počiatočné zálohové 
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platby by mali zabezpečiť, aby členské 
štáty mali v prípade potreby prostriedky na 
preddavkové platby pre prijímateľov a aby 
predložené žiadosti o platbu boli 
prijímateľom rýchlo refundované.

platby by mali zabezpečiť, aby členské 
štáty mali v prípade potreby prostriedky na 
preddavkové platby pre prijímateľov a aby 
predložené žiadosti o platbu boli 
prijímateľom rýchlo refundované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) S cieľom zvýšiť schopnosť 
prijímateľov začať svoje investície čo 
najskôr by v prípade potreby mali členské 
štáty zvýšiť počiatočné zálohové platby na 
projekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Monika Vana, Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) Členské štáty by mali mať 
flexibilitu, pokiaľ ide o pridelenie 
dodatočných zdrojov na nové vyhradené 
operačné programy alebo nové prioritné osi 
v rámci existujúcich programov. Zdroje by 
sa mali v prvom rade prideliť na 
regionálne programy, ak sú takéto 
programy zavedené, v súlade s cieľom 
zamerať sa na regióny, ktoré sú najviac 
postihnuté, uvedeným v odôvodnení 5. S 
cieľom umožniť rýchle vykonávanie 
možno pre nové vyhradené operačné 
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mali by sa obmedziť prvky potrebné na 
predloženie operačného programu Komisii.

programy určiť len orgány, ktoré už sú 
určené v rámci existujúcich operačných 
programov podporovaných z EFRR, ESF 
alebo Kohézneho fondu. Od členských 
štátov by sa nemalo vyžadovať ex ante 
hodnotenie a mali by sa obmedziť prvky 
potrebné na predloženie operačného 
programu Komisii. Pomoc REACT-EU by 
však nemala podporovať žiadne 
opatrenia, ktoré prispievajú k segregácii 
alebo sociálnemu vylúčeniu alebo ktoré 
poskytujú príjem pod hranicou chudoby 
členských štátov. Rodové aspekty by sa 
mali zohľadňovať vo všetkých 
vykonávaných programoch, a to počas ich 
prípravy, vykonávania, monitorovania a 
hodnotenia. Pomoc REACT-EU by okrem 
toho mala byť v súlade s článkom 21 
charty, v ktorom sa stanovuje, že sa 
zakazuje akákoľvek diskriminácia 
z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických vlastností, jazyka, 
náboženstva alebo viery, politického alebo 
iného zmýšľania, príslušnosti 
k národnostnej menšine, majetku, 
narodenia, zdravotného postihnutia, veku 
alebo sexuálnej orientácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Isabel Carvalhais

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom znížiť zaťaženie 
verejných rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a o prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva, by členské 
štáty mali dostať výnimočnú možnosť 
požiadať o mieru spolufinancovania až 100 
%, ktorá sa uplatní na samostatné prioritné 

(13) S cieľom znížiť zaťaženie 
verejných rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a o prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva, by členské 
štáty mali dostať výnimočnú možnosť 
požiadať o mieru spolufinancovania až 100 
%, ktorá sa uplatní na samostatné prioritné 
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osi operačných programov, ktoré poskytujú 
podporu z dodatočných zdrojov.

osi operačných programov, ktoré poskytujú 
podporu z dodatočných zdrojov. V 
najvzdialenejších regiónoch by sa v rámci 
REACT-EU mali zaručiť zálohové platby 
vo výške 100 % zo štrukturálnych fondov s 
cieľom podporiť ich hospodárske oživenie 
vzhľadom na ich rozpočtové obmedzenia 
v dôsledku krízy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom znížiť zaťaženie 
verejných rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a o prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva, by členské 
štáty mali dostať výnimočnú možnosť 
požiadať o mieru spolufinancovania až 100 
%, ktorá sa uplatní na samostatné prioritné 
osi operačných programov, ktoré poskytujú 
podporu z dodatočných zdrojov.

(13) S cieľom znížiť zaťaženie 
verejných rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a o prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva so 
zreteľom na zásadu „nenarušiť“, by 
členské štáty mali dostať výnimočnú 
možnosť požiadať o mieru 
spolufinancovania až 100 %, ktorá sa 
uplatní na samostatné prioritné osi 
operačných programov, ktoré poskytujú 
podporu z dodatočných zdrojov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) S cieľom znížiť zaťaženie (13) S cieľom znížiť zaťaženie 
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verejných rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a o prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva, by členské 
štáty mali dostať výnimočnú možnosť 
požiadať o mieru spolufinancovania až 100 
%, ktorá sa uplatní na samostatné prioritné 
osi operačných programov, ktoré poskytujú 
podporu z dodatočných zdrojov.

verejných rozpočtov, pokiaľ ide o nápravu 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a o prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy zdravotníckych systémov 
a hospodárstva, by členské štáty mali 
dostať výnimočnú možnosť požiadať o 
mieru spolufinancovania až 100 %, ktorá 
sa uplatní na samostatné prioritné osi 
operačných programov, ktoré poskytujú 
podporu z dodatočných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) V členských štátoch predstavovali 
katastrofy spôsobené počasím a 
klimatickými extrémami približne 83 % z 
peňažných strát za obdobie rokov 1980 –
 2017. V posledných rokoch predstavovali 
straty súvisiace s počasím a klímou 426 
miliárd EUR (hodnoty z roku 2017). V 
programovom období 2014 – 2020 existuje 
osobitný cieľ zameraný na adaptáciu na 
zmenu klímy a prevenciu a riadenie rizík. 
Tieto dodatočné zdroje, ktoré poskytuje 
REACT-EU, sa preto môžu použiť s 
ohľadom na ekologickejšiu a 
udržateľnejšiu obnovu, ako aj na 
budovanie infraštruktúry a rozvoj stratégií 
a najlepších postupov zameraných na 
predchádzanie hydrogeologickým a iným 
katastrofám.

Or. en

Odôvodnenie

Údaje uvedené v tejto zmene sú k dispozícii v správe Európskej environmentálnej agentúry 
uverejnenej v roku 2019: „Hospodárske straty spôsobené extrémami súvisiacimi s klímou v 
Európe“ (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/direct-losses-from-weather-
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disasters-3/assessment-2).

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy zdravotníckych systémov a 
hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
alebo do 31. decembra 2026, keď sú 
k dispozícii ďalšie zdroje na rozpočtový 
záväzok v rokoch 2023 a 2024, vykonali 
aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila 
účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
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prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
alebo do 31. decembra 2026, keď sú 
k dispozícii ďalšie zdroje na rozpočtový 
záväzok v rokoch 2023 a 2024, vykonali 
aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila 
účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
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svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
alebo do 31. decembra 2026, keď sú 
k dispozícii ďalšie zdroje na rozpočtový 
záväzok v rokoch 2023 a 2024, vykonali 
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prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

aspoň jedno hodnotenie, aby sa posúdila 
účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
dôrazne vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
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miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
alebo do decembra 2025, keď sú 
k dispozícii ďalšie zdroje na rozpočtový 
záväzok v roku 2023, vykonali aspoň jedno 
hodnotenie, aby sa posúdila účinnosť, 
efektívnosť a účinok dodatočných zdrojov, 
ako aj to, ako prispeli k dosiahnutiu cieľov 
nového vyhradeného tematického cieľa. S 
cieľom uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Tom Berendsen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
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povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

požiadavky na výkonnostnú rezervu a 
uplatňovanie výkonnostného rámca, na 
tematické zameranie, a to aj pokiaľ ide o 
prahové hodnoty stanovené pre udržateľný 
rozvoj miest v rámci EFRR, a požiadavky 
na prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa od členských 
štátov vyžaduje, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

Or. nl

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby bolo využívanie dodatočných finančných prostriedkov čo najužšie v 
súlade s cieľmi Únie, je dôležité, aby bolo možné testovať projekty na základe existujúcich 
podmienok ex ante.
 Táto povinnosť by sa preto nemala zrušiť. Okrem toho, využívanie rovnakých špecifických 
programových ukazovateľov pre jednotlivé členské štáty uľahčuje hodnotenie ex post.

Pozmeňujúci návrh 118
Martina Michels

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu spravodlivej zelenej, digitálnej a 
odolnej obnovy hospodárstva počas 
súčasného programového obdobia, je 
opodstatnené výnimočne oslobodiť členské 
štáty od povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie by mali členské 
štáty využívať špecifické programové a 
cielené ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a jej 
sociálnych dôsledkov a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva so zreteľom na zásadu 
„nenarušiť“, počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a požiadavky na prípravu 
komunikačnej stratégie, pokiaľ ide o 
dodatočné zdroje. Je však potrebné, aby 
členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť, 
inkluzívnosť a účinok dodatočných 
zdrojov, ako aj to, ako prispeli k 
dosiahnutiu cieľov nového vyhradeného 
tematického cieľa. S cieľom uľahčiť 
dostupnosť porovnateľných informácií na 
úrovni Únie sa členské štáty dôrazne 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 
orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
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prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na nápravu dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, a požiadavky na 
prípravu komunikačnej stratégie, pokiaľ 
ide o dodatočné zdroje. Je však potrebné, 
aby členské štáty do 31. decembra 2024 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie sa členské štáty 
vyzývajú, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia. Okrem toho pri vykonávaní 
svojich povinností, pokiaľ ide o 
informovanie, komunikáciu a 
zviditeľňovanie, by členské štáty a riadiace 

(14) V záujme toho, aby sa členským 
štátom umožnilo rýchlo použiť dodatočné 
zdroje na ekonomické a sociálne dôsledky 
krízy a obnovu v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, 
konkurencieschopnej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva počas súčasného 
programového obdobia, je opodstatnené 
výnimočne oslobodiť členské štáty od 
povinnosti dodržiavať ex ante 
kondicionality a požiadavky na 
výkonnostnú rezervu a uplatňovanie 
výkonnostného rámca, na tematické 
zameranie, a to aj pokiaľ ide o prahové 
hodnoty stanovené pre udržateľný rozvoj 
miest v rámci EFRR, pokiaľ ide o 
dodatočné zdroje. Je však potrebné, aby 
členské štáty do 31. decembra 2022 
vykonali aspoň jedno hodnotenie, aby sa 
posúdila účinnosť, efektívnosť a účinok 
dodatočných zdrojov, ako aj to, ako 
prispeli k dosiahnutiu cieľov nového 
vyhradeného tematického cieľa. S cieľom 
uľahčiť dostupnosť porovnateľných 
informácií na úrovni Únie členské štáty 
využijú špecifické programové 
ukazovatele, ktoré poskytla Komisia. 
Okrem toho pri vykonávaní svojich 
povinností, pokiaľ ide o informovanie, 
komunikáciu a zviditeľňovanie, by členské 
štáty a riadiace orgány mali zlepšiť 
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orgány mali zlepšiť viditeľnosť 
mimoriadnych opatrení a zdrojov 
zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

viditeľnosť mimoriadnych opatrení a 
zdrojov zavedených Úniou, a to najmä 
zabezpečením toho, aby sa potenciálni 
prijímatelia, prijímatelia, účastníci, koneční 
prijímatelia finančných nástrojov a široká 
verejnosť dozvedeli o existencii 
dodatočných zdrojov, ich objeme a 
dodatočnej podpore, ktorá z nich vyplýva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) S cieľom nasmerovať 
financovanie smerom k príprave zelenej, 
digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva 
v rámci súčasného programového obdobia 
40 % dodatočných zdrojov prispeje k 
celkovému cieľu VFR týkajúcemu sa 
začleňovania klimatického hľadiska.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú 
sa dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 

vypúšťa sa
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prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby 
sa pozornosť naďalej zameriavala na 
menej rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v 
článku 173 ZFEÚ. Členské štáty by 
zároveň v súlade so zásadami partnerstva 
mali zapojiť miestne a regionálne orgány, 
ako aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Mathilde Androuët

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby 
sa pozornosť naďalej zameriavala na 
menej rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Členské štáty by zároveň v súlade so 
zásadami partnerstva mali zapojiť miestne 
a regionálne orgány, ako aj príslušné 
subjekty, ktoré zastupujú občiansku 
spoločnosť.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 125
Vera Tax

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť. Členské štáty by 
zároveň v súlade so zásadami partnerstva 
mali zapojiť miestne a regionálne orgány, 
ako aj príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
sociálnych partnerov a občiansku 
spoločnosť vrátane mimovládnych 
organizácií a orgánov zodpovedných za 
presadzovanie sociálneho začlenenia, 
rodovej rovnosti a nediskriminácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Monika Vana, Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ a na regióny a miestne komunity 
najviac postihnuté pandémiou COVID-19. 
Členské štáty by zároveň mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť, a najmä orgány 
zodpovedné za presadzovanie sociálneho 
začlenenia, rodovej rovnosti a 
nediskriminácie, ako aj sociálnych 
partnerov, pri plnom rešpektovaní zásad 
partnerstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú 
sa dodatočné zdroje pridelené pre EFRR 
a ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 

(15) Členské štáty by mali zohľadniť 
rôzne regionálne potreby a úrovne rozvoja 
a naďalej by mali venovať pozornosť 
menej rozvinutým regiónom v súlade 
s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ a aby predišli prehlbovaniu 
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rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby 
a úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby 
sa pozornosť naďalej zameriavala na 
menej rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

existujúcich rozdielov medzi rôznymi 
územiami Únie. Členské štáty by zároveň 
v súlade so zásadami partnerstva mali 
zapojiť miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia individuálne regionálne potreby, 
ktoré vyplývajú z rôznych vplyvov 
pandémie COVID-19 na miestne 
komunity a hospodárstva, ako aj úrovne 
rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
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občiansku spoločnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, ktoré boli najviac postihnuté, 
nebudú sa dodatočné zdroje pridelené pre 
EFRR a ESF výnimočne a bez toho, aby 
boli dotknuté všeobecné pravidlá 
prideľovania prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov, rozdeľovať podľa 
kategórie regiónov. Očakáva sa však, že 
členské štáty zohľadnia rôzne regionálne 
potreby a úrovne rozvoja s cieľom 
zabezpečiť, aby sa pozornosť naďalej 
zameriavala na najviac postihnuté regióny, 
v súlade s cieľmi hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti stanovenými v článku 
173 ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v 
súlade so zásadami partnerstva mali 
zapojiť miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
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oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

oblastí, kde sú najviac potrebné, najmä v 
najchudobnejších regiónoch, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
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miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť, najmä tretí sektor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby, 
investičné priority a úrovne rozvoja s 
cieľom zabezpečiť, aby sa pozornosť 
naďalej zameriavala na menej rozvinuté 
regióny v súlade s cieľmi hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
stanovenými v článku 173 ZFEÚ. Členské 
štáty by zároveň v súlade so zásadami 
partnerstva mali zapojiť miestne a 
regionálne orgány, ako aj príslušné 
subjekty, ktoré zastupujú občiansku 
spoločnosť.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Očakáva sa však, že členské štáty 
zohľadnia rôzne regionálne potreby a 
úrovne rozvoja s cieľom zabezpečiť, aby sa 
pozornosť naďalej zameriavala na menej 
rozvinuté regióny v súlade s cieľmi 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ. Členské štáty by zároveň v súlade 
so zásadami partnerstva mali zapojiť 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
príslušné subjekty, ktoré zastupujú 
občiansku spoločnosť.

(15) Aby mohli byť tieto dodatočné 
zdroje nasmerované do zemepisných 
oblastí, kde sú najviac potrebné, nebudú sa 
dodatočné zdroje pridelené pre EFRR a 
ESF výnimočne a bez toho, aby boli 
dotknuté všeobecné pravidlá prideľovania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov, 
rozdeľovať podľa kategórie regiónov. 
Členské štáty by však mali zohľadniť 
rôzne regionálne potreby a úrovne rozvoja 
s cieľom zabezpečiť, aby sa pozornosť 
naďalej zameriavala na menej rozvinuté 
regióny v súlade s cieľmi hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti 
stanovenými v článku 173 ZFEÚ. Členské 
štáty by zároveň v súlade so zásadou 
partnerstva mali zapojiť miestne a 
regionálne orgány, ako aj príslušné 
subjekty, ktoré zastupujú občiansku 
spoločnosť.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) REACT-EU predstavuje značné 
množstvo dodatočných zdrojov, ktoré sa 
majú minúť v krátkom čase, čím sa 
zvyšuje tlak na kontrolné systémy. Účinné 
opatrenia na boj proti podvodom by sa 
preto mali prijať a uplatňovať 
prostredníctvom existujúcich agentúr pre 
boj proti podvodom na úrovni členských 
štátov a EÚ, ako sú Európska 
prokuratúra, Európsky dvor audítorov a 
Európsky úrad pre boj proti podvodom 
(OLAF).
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Na uľahčenie prevodov povolených 
na základe zmien zavedených týmto 
nariadením by sa podmienka stanovená v 
článku 30 ods. 1 písm. f) nariadenia o 
rozpočtových pravidlách, ktorá sa týka 
použitia rozpočtových prostriedkov na ten 
istý cieľ, nemala vzťahovať na prevody 
navrhované podľa tohto nariadenia.

(16) Na uľahčenie prevodov povolených 
na základe zmien zavedených týmto 
nariadením by sa podmienka stanovená v 
článku 30 ods. 1 písm. f) nariadenia o 
rozpočtových pravidlách, ktorá sa týka 
použitia rozpočtových prostriedkov na ten 
istý cieľ, nemala vzťahovať na uvedené 
prevody.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) Dostupné zdroje by mali byť 
oprávnené na výdavky, ktoré vznikli v 
súvislosti s krízou COVID-19 od 
1. februára 2020, aby sa zaručilo, že 
všetky náklady súvisiace s ochorením 
COVID-19 sa pokryjú v rámci tohto 
nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Mathilde Androuët
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
reagovať na dôsledky krízy v oblasti 
verejného zdravia zavedením opatrení 
flexibility pri poskytovaní podpory z 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov, nie je možné uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni samotných 
členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a 
účinkov navrhovanej činnosti ich možno 
lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže 
Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o 
Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec 
nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Vzhľadom na pandémiu COVID-
19 a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu 
krízu v oblasti verejného zdravia sa 
považuje za potrebné uplatniť výnimku 
z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 
4 Protokolu č. 1 o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí 
prílohu k Zmluve o Európskej únii, 
Zmluve o fungovaní Európskej únie a 
Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Tomislav Sokol, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Vzhľadom na pandémiu COVID-
19 a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu 
krízu v oblasti verejného zdravia sa 
považuje za potrebné uplatniť výnimku 
z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 
4 protokolu č. 1 o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí 
prílohu k Zmluve o Európskej únii, 
Zmluve o fungovaní Európskej únie a 
Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu.

vypúšťa sa

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Vzhľadom na pandémiu COVID-
19 a naliehavú potrebu riešiť súvisiacu 
krízu v oblasti verejného zdravia sa 
považuje za potrebné uplatniť výnimku 
z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 
4 protokolu č. 1 o úlohe národných 
parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí 
prílohu k Zmluve o Európskej únii, 
Zmluve o fungovaní Európskej únie a 
Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 141
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 65 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

-1 V článku 65 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Výdavok je oprávnený na príspevok z 
EŠIF, ak vznikol prijímateľovi a bol 
zaplatený medzi dátumom predloženia 
programu Komisii alebo od 
1. januára 2014, podľa toho, ktorý dátum 
nastal skôr, a 31. decembrom 2023. Okrem 
toho, výdavky sú oprávnené na príspevok z 
EPFRV vtedy, keď platobná agentúra 
príslušnú pomoc skutočne vyplatila v 
období od 1. januára 2014 do 31. decembra 
2023.

„2. Výdavok je oprávnený na príspevok z 
EŠIF, ak vznikol prijímateľovi a bol 
zaplatený medzi dátumom predloženia 
programu Komisii alebo od 1. januára 
2014, podľa toho, ktorý dátum nastal skôr, 
a 31. decembrom 2024. Okrem toho, 
výdavky sú oprávnené na príspevok z 
EPFRV vtedy, keď platobná agentúra 
príslušnú pomoc skutočne vyplatila v 
období od 1. januára 2014 do 31. decembra 
2023.“

Or. en

Odôvodnenie

Pandémia COVID-19 spôsobila značné oneskorenia vo vykonávaní projektov financovaných z 
finančných prostriedkov politiky súdržnosti. Keďže WHO naďalej varuje pred novými 
ohniskami choroby, finančné zdroje REACT-EU pridelené na roky 2020 – 2022 by mali byť 
oprávnené na dlhšie obdobie, ako bol návrh Komisie, a to aspoň do konca roka 2024.

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod -1 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 65 – odsek 4

Platný text Pozmeňujúci návrh

-1b V článku 65 sa odsek 4 nahrádza 
takto:

4. V prípade úhrady nákladov na základe 
článku 67 ods. 1 prvého pododseku písm. 

„4. V prípade úhrady nákladov na základe 
článku 67 ods. 1 prvého pododseku písm. 
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b) a c) sa opatrenia predstavujúce základ 
pre úhradu vykonajú medzi 
1. januárom 2014 a 31. decembrom 2023.

b) a c) sa opatrenia predstavujúce základ 
pre úhradu vykonajú medzi 
1. januárom 2014 a 31. decembrom 2024.“

Or. en

Odôvodnenie

Pandémia COVID-19 spôsobila značné oneskorenia vo vykonávaní projektov financovaných z 
finančných prostriedkov politiky súdržnosti. Keďže WHO naďalej varuje pred novými 
ohniskami choroby, finančné zdroje REACT-EU pridelené na roky 2020 – 2022 by mali byť 
oprávnené na dlhšie obdobie, ako bol návrh Komisie, a to aspoň do konca roka 2024.

Pozmeňujúci návrh 143
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 91 – odsek 1a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Okrem celkových zdrojov 
uvedených v odseku 1 sa sprístupnia 
dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť vo výške 
5 000 000 000 EUR v bežných cenách na 
rozpočtový záväzok na rok 2020 a pridelia 
sa na EFRR a ESF;

1a. Okrem celkových zdrojov 
uvedených v odseku 1 sa sprístupnia 
dodatočné zdroje na hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť vo výške 
5 000 000 000 EUR v bežných cenách na 
rozpočtový záväzok na rok 2020 a pridelia 
sa na EFRR, EPFRV, ESF a ENRF;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Christian Doleschal

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tieto dodatočné zdroje na roky 2021 a 
2022 predstavujú vonkajšie pripísané 

Tieto dodatočné zdroje na roky 2021 a 
2022 predstavujú vonkajšie pripísané 
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príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách.

príjmy v súlade s článkom 21 ods. 5 
nariadenia o rozpočtových pravidlách. Z 
uvedených 53 272 800 000 EUR sa suma 
1 000 000 000 EUR pridelí ako osobitná 
rozpočtová položka na podporu 
Európskych zoskupení územnej 
spolupráce. Politické riadenie 
Európskeho zoskupenia územnej 
spolupráce môže požiadať, aby Komisia 
priamo presunula finančné prostriedky z 
osobitnej rozpočtovej položky do 
Európskeho zoskupenia územnej 
spolupráce. Keď Európske zoskupenie 
územnej spolupráce predloží Komisii svoje 
programovanie plánovaného využívania 
finančných prostriedkov, poskytnú sa 
Európskemu zoskupeniu územnej 
spolupráce požadované finančné 
prostriedky na nezávislé rozpočtové 
riadenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mimoriadne dodatočné zdroje a 
vykonávacie opatrenia v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-
EU)

Mimoriadne dodatočné zdroje a 
vykonávacie opatrenia v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti a 
cieľa Európska územná spolupráca na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-
EU)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mimoriadne dodatočné zdroje a 
vykonávacie opatrenia v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-
EU)

Mimoriadne dodatočné zdroje a 
vykonávacie opatrenia v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a jej sociálnych dôsledkov a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Martina Michels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mimoriadne dodatočné zdroje a 
vykonávacie opatrenia v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-
EU)

Mimoriadne dodatočné zdroje a 
vykonávacie opatrenia v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu spravodlivej 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (REACT-EU)

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte.)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 148
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné 
zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a 
článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) s 
cieľom poskytnúť pomoc na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné 
zdroje sa použijú na vykonávanie 
technickej pomoci podľa odseku 6 tohto 
článku a na vykonávanie operácií, ktorými 
sa vykonáva tematický cieľ uvedený v 
odseku 10 tohto článku.

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti sa sprístupní až do 95 % 
dodatočných zdrojov uvedených 
v článku 91 ods. 1a a článku 92a (ďalej len 
„dodatočné zdroje“) a minimálne 5 % 
z týchto zdrojov bude k dispozícii v rámci 
cieľa Európskej územnej spolupráce. 
V obidvoch prípadoch dodatočné zdroje 
poskytujú pomoc na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-
EU). Dodatočné zdroje sa použijú na 
vykonávanie technickej pomoci podľa 
odseku 6 tohto článku a na vykonávanie 
operácií, ktorými sa vykonáva tematický 
cieľ uvedený v odseku 10 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Nora Mebarek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné 
zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a 
článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) s 
cieľom poskytnúť pomoc na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti sa v členských štátoch, 
ktoré sa zúčastňujú na posilnenej 
spolupráci v Európskej prokuratúre, 
sprístupnia dodatočné zdroje uvedené v 
článku 91 ods. 1a a článku 92a (ďalej len 
„dodatočné zdroje“) s cieľom poskytnúť 



AM\1210606SK.docx 101/163 PE655.753v01-00

SK

zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné 
zdroje sa použijú na vykonávanie 
technickej pomoci podľa odseku 6 tohto 
článku a na vykonávanie operácií, ktorými 
sa vykonáva tematický cieľ uvedený v 
odseku 10 tohto článku.

pomoc na podporu nápravy dôsledkov 
krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na 
prípravu zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU). 
Dodatočné zdroje sa použijú na 
vykonávanie technickej pomoci podľa 
odseku 6 tohto článku a na vykonávanie 
operácií, ktorými sa vykonáva tematický 
cieľ uvedený v odseku 10 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné 
zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a 
článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) s 
cieľom poskytnúť pomoc na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné 
zdroje sa použijú na vykonávanie 
technickej pomoci podľa odseku 6 tohto 
článku a na vykonávanie operácií, ktorými 
sa vykonáva tematický cieľ uvedený v 
odseku 10 tohto článku.

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné 
zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a 
článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) s 
cieľom poskytnúť pomoc na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (REACT-EU) so zreteľom 
na zásadu „nenarušiť“. Dodatočné zdroje 
sa použijú na vykonávanie technickej 
pomoci podľa odseku 6 tohto článku a na 
vykonávanie operácií, ktorými sa vykonáva 
tematický cieľ uvedený v odseku 10 tohto 
článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Martina Michels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné 
zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a 
článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) s 
cieľom poskytnúť pomoc na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (REACT-EU). Dodatočné 
zdroje sa použijú na vykonávanie 
technickej pomoci podľa odseku 6 tohto 
článku a na vykonávanie operácií, ktorými 
sa vykonáva tematický cieľ uvedený v 
odseku 10 tohto článku.

1. V rámci cieľa Investovanie do rastu 
a zamestnanosti sa sprístupnia dodatočné 
zdroje uvedené v článku 91 ods. 1a a 
článku 92a (ďalej len „dodatočné zdroje“) s 
cieľom poskytnúť pomoc na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
spravodlivej zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva (REACT-EU). 
Dodatočné zdroje sa použijú na 
vykonávanie technickej pomoci podľa 
odseku 6 tohto článku a na vykonávanie 
operácií, ktorými sa vykonáva tematický 
cieľ uvedený v odseku 10 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 sa 
poskytnú z dodatočných zdrojov podľa 
článku 92a. Z dodatočných zdrojov 
stanovených v článku 92a sa podporujú aj 
administratívne výdavky do výšky 
18 000 000 EUR v bežných cenách.

V rámci cieľa Investovanie do rastu a 
zamestnanosti sa dodatočné zdroje podľa 
článku 92a sprístupnia na roky 2021 a 
2022 a na základe odôvodnenej žiadosti 
členského štátu sa môžu sprístupniť aj na 
rozpočtové záväzky v rokoch 2023 a 2024. 
V rámci cieľa Európskej územnej 
spolupráce sa dodatočné zdroje stanovené 
v článku 92a sprístupnia na roky 2021, 
2022, 2023 a 2024. Z dodatočných zdrojov 
stanovených v článku 92a sa podporujú aj 
administratívne výdavky do výšky 
18 000 000 EUR v bežných cenách.
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Or. en

Odôvodnenie

Výber a udeľovanie projektov v rámci iniciatívy Interreg sú zložitejšie a potrebujú viac času 
než vnútroštátne alebo regionálne projekty a cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti.

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 sa 
poskytnú z dodatočných zdrojov podľa 
článku 92a. Z dodatočných zdrojov 
stanovených v článku 92a sa podporujú aj 
administratívne výdavky do výšky 
18 000 000 EUR v bežných cenách.

Dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 sa 
poskytnú z dodatočných zdrojov podľa 
článku 92a. Odchylne od prvého 
pododseku a na základe odôvodnenej 
žiadosti členského štátu sa dodatočné 
zdroje môžu sprístupniť aj pre rozpočtový 
záväzok v rokoch 2023 a 2024. Z 
dodatočných zdrojov stanovených v článku 
92a sa podporujú aj administratívne 
výdavky do výšky 18 000 000 EUR v 
bežných cenách.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 sa 
poskytnú z dodatočných zdrojov podľa 
článku 92a. Z dodatočných zdrojov 
stanovených v článku 92a sa podporujú aj 
administratívne výdavky do výšky 

Dodatočné zdroje na roky 2021 a 2022 sa 
poskytnú z dodatočných zdrojov podľa 
článku 92a. Odchylne od prvého 
pododseku tohto odseku a na základe 
odôvodnenej žiadosti členského štátu sa 
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18 000 000 EUR v bežných cenách. dodatočné zdroje môžu sprístupniť aj pre 
rozpočtový záväzok v roku 2023. Z 
dodatočných zdrojov stanovených v článku 
92a sa podporujú aj administratívne 
výdavky do výšky 18 000 000 EUR v 
bežných cenách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Pascal Arimont

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a 
metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto 
rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s 
cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021.

4. Pokiaľ ide o cieľ Investovanie do 
rastu a zamestnanosti, Komisia je 
splnomocnená prijímať delegovaný akt v 
súlade s článkom 149 tohto nariadenia, 
ktorým pre každý členský štát stanoví 
rozdelenie dodatočných zdrojov ako 
rozpočtových prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov na roky 2020 a 2021 
v súlade s kritériami a metodikou 
stanovenou v prílohe VIIa a prípadne sa v 
ňom zohľadnia aj systémy členských 
štátov na dočasné udržanie zamestnania, 
ktoré boli zavedené alebo stále fungujú 
počas referenčného obdobia.
Tento delegovaný akt sa upraví v roku 
2021 s cieľom stanoviť rozdelenie 
dodatočných zdrojov na rok 2022 na 
základe údajov dostupných k 19. októbru 
2021. V prípade potreby sa na základe 
najnovších dostupných štatistických 
údajov v roku 2022 upraví aj vo vzťahu 
k rozpočtovým záväzkom v rokoch 2023 
a 2024.
Pokiaľ ide o cieľ Európska územná 
spolupráca, Komisia prijme 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
rozhodnutie, ktorým pre každý členský 
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štát stanoví rozdelenie dodatočných 
zdrojov ako rozpočtových prostriedkov zo 
štrukturálnych fondov na roky 2020 až 
2024 v súlade s kritériami a metodikou 
stanovenou v bode 8 prílohy XXII 
k nariadeniu (EÚ) [nové NSU].

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o kritériá a metodiku stanovené v prílohe VIIa, je dôležité zohľadniť systémy na 
dočasné udržanie zamestnania, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu COVID-19 
s cieľom zabrániť podceneniu skutočnej základnej miery nezamestnanosti, keďže po skončení 
týchto systémov sa miera nezamestnanosti pravdepodobne zvýši.

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a 
metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto 
rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s 
cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021.

4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a 
metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto 
rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s 
cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021. V prípade 
potreby sa na základe najnovších 
dostupných štatistických údajov v roku 
2022 upraví aj vo vzťahu k rozpočtovým 
záväzkom v rokoch 2023 a 2024. Ak je to 
uplatniteľné, revíziami v rokoch 2021 
a 2022 sa zabezpečí, aby neboli negatívne 
ovplyvnené operačné programy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 157
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a 
metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto 
rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s 
cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021.

4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a 
metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto 
rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s 
cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021. V prípade 
potreby sa na základe najnovších 
dostupných štatistických údajov v roku 
2022 upraví aj vo vzťahu k rozpočtovým 
záväzkom v roku 2023. Ak je to 
uplatniteľné, revíziami v rokoch 2021 
a 2022 sa zabezpečí, aby neboli negatívne 
ovplyvnené operačné programy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Pedro Marques

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 

4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 
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prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami a 
metodikou stanovenou v prílohe VIIa. Toto 
rozhodnutie sa upraví v roku 2021 s 
cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021.

prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
rok 2020 v súlade s kritériami a metodikou 
stanovenou v prílohe VIIa. Toto 
rozhodnutie sa upraví na konci roka 2020 
s cieľom nastaviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2021 na základe údajov 
dostupných k 15. decembru 2020 a 
opätovne sa upraví v roku 2021 s cieľom 
stanoviť rozdelenie dodatočných zdrojov 
na rok 2022 na základe údajov dostupných 
k 19. októbru 2021.

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prijme prostredníctvom 
vykonávacích aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami 
a metodikou stanovenou v prílohe VIIa. 
Toto rozhodnutie sa upraví v roku 2021 
s cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021.

4. Komisia prijme prostredníctvom 
delegovaných aktov rozhodnutie, ktorým 
pre každý členský štát stanoví rozdelenie 
dodatočných zdrojov ako rozpočtových 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov na 
roky 2020 a 2021 v súlade s kritériami 
a metodikou stanovenou v prílohe VIIa. 
Toto rozhodnutie sa upraví v roku 2021 
s cieľom stanoviť rozdelenie dodatočných 
zdrojov na rok 2022 na základe údajov 
dostupných k 19. októbru 2021.

(Táto úprava sa týka celého skúmaného 
legislatívneho textu s výnimkou 
odôvodnenia 9; ak bude prijatý, bude si to 
vyžadovať technické úpravy v celom texte.)

Or. es

Pozmeňujúci návrh 160
Daniel Buda
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odchylne od článku 86 ods. 2 a článku 
136 ods. 1 sa viazanosť dodatočných 
záväzkov v prípade dodatočných zdrojov 
zruší 31. decembra 2024. Odchylne od 
článku 65 ods. 2 je v prípade potreby 
výdavok oprávnený na príspevok z EŠIF, 
ak vznikol prijímateľovi a bol zaplatený 
medzi dátumom predloženia programu 
Komisii alebo od 1. januára 2014, podľa 
toho, ktorý dátum nastal skôr, a 
31. decembrom 2024. Odchylne od článku 
136 ods. 2 sa viazanosť časti záväzkov, 
ktorá je 31. decembra 2023 alebo 
31. decembra 2024 ešte otvorená, zruší, ak 
nebol Komisii do lehoty stanovenej v 
článku 141 ods. 1 predložený ktorýkoľvek 
z dokumentov požadovaných podľa 
článku 141 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy.

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy, ktoré zapájajú 
miestne a regionálne orgány, ako aj 
mimovládne organizácie a občiansku 
spoločnosť v súlade so zásadou 
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partnerstva. Podiel ESF sa nesmie znížiť 
pod súčasný právny záväzok 23,1 %. 
Zohľadní kumulatívny počet infekcií 
koronavírusu na úrovni NUTS 3 a 
koncentruje dodatočné zdroje v oblastiach 
na úrovni NUTS 3 s najvyššími počtami.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy.

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy, ktoré zapájajú 
subjekty verejného sektora, ako aj 
príslušné subjekty zastupujúce občiansku 
spoločnosť v súlade so zásadou 
partnerstva, so zreteľom na to, že tento 
prístup zvyšuje hodnotu vykonávania 
európskych verejných politík. Až do 5 % 
dodatočných zdrojov sa použije na 
cezhraničné projekty.

Or. en

Odôvodnenie

Subjekt verejného sektora znamená každý vládny alebo iný správny orgán vrátane verejných 
poradných orgánov na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Ako taký sa uvádza 
širší výklad subjektov, ktoré môžu využívať dostupné zdroje z EFRR a ESF začatím určitých 
iniciatív a opatrení, ktoré postupne vedú k lepšej hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh 163
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy.

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy, ktoré zapájajú 
miestne a regionálne orgány v súlade so 
zásadou partnerstva. Až do 5% 
dodatočných zdrojov sa použije na 
cezhraničné projekty.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy.

Každý členský štát pridelí dodatočné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii na 
programovanie v rámci EFRR a ESF, na 
operačné programy, spolu s miestnymi 
a regionálnymi orgánmi, ako aj 
príslušnými subjektmi zastupujúcimi 
občiansku spoločnosť v súlade so zásadou 
partnerstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
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Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Distribúcia zohľadní kumulatívny počet 
infekcií COVID-19 a hospodársky vplyv 
na úrovni NUTS 3 a koncentruje 
dodatočné zdroje v oblastiach NUTS 3 s 
najvyšším hygienickým a hospodárskym 
vplyvom.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 92 ods. 7 možno 
takisto navrhnúť, aby sa pred pridelením 
prostriedkov na EFRR a ESF alebo súčasne 
s ním časť dodatočných zdrojov použila na 
zvýšenie podpory pre Fond európskej 
pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej 
len „FEAD“).

Odchylne od článku 92 ods. 7 sa pred 
pridelením prostriedkov na EFRR a ESF 
alebo súčasne s ním časť dodatočných 
zdrojov použije na zvýšenie podpory pre 
Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby (ďalej len 
„FEAD“). Tento podiel predstavuje 
najmenej 3 % dodatočných zdrojov s 
cieľom zabezpečiť minimálnu sumu na 
podporu najodkázanejších osôb, ktoré 
kríza spôsobená ochorením COVID-19 
bezprecedentne zasiahla.

Or. en

Odôvodnenie

FEAD by sa mal zachovať aspoň na súčasnej úrovni, o to viac, že kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 výrazne zvýšila potrebu potravinovej/základnej materiálnej pomoci, najmä v 
rokoch 2020 – 2022, ale aj činností prispievajúcich k sociálnemu začleneniu 
najodkázanejších osôb, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti FEAD. Toto ustanovenie, keď 
minimálne 3 % prostriedkov REACT-EU bude nasmerovaných do FEAD zabezpečí, že fond 
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bude mať k dispozícii dostatočné dodatočné finančné prostriedky, ako je stanovené v 
rokovacej pozícii EP k VFR a ESF+/FEAD.

Pozmeňujúci návrh 167
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné zdroje sa môžu po ich 
počiatočnom pridelení na žiadosť 
členského štátu o zmenu operačného 
programu podľa článku 30 ods. 1 
prevádzať medzi EFRR a ESF bez ohľadu 
na percentuálne podiely uvedené v článku 
92 ods. 1 písm. a), b) a c).

Dodatočné zdroje sa môžu po ich 
počiatočnom pridelení na žiadosť 
členského štátu o zmenu operačného 
programu podľa článku 30 ods. 1 
prevádzať medzi EFRR, EPFRV, ENRF a 
ESF bez ohľadu na percentuálne podiely 
uvedené v článku 92 ods. 1 písm. a), b) a 
c).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169



AM\1210606SK.docx 113/163 PE655.753v01-00

SK

Nora Mebarek

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Požiadavky stanovené v článku 92 ods. 4 
sa neuplatňujú na následné prevody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 5 – pododsek 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dodatočné zdroje sa implementujú v 
súlade s pravidlami fondu, do ktorého sa 
prideľujú alebo prevádzajú.

Dodatočné zdroje sa implementujú v 
súlade s pravidlami fondu, do ktorého sa 
prideľujú alebo prevádzajú, so zreteľom na 
ustanovenia vymedzené v súčasnom 
nariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Nora Mebarek

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b– odsek 5 – pododsek 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Aspoň 30 % dodatočných zdrojov prispeje 
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k celkovému cieľu, ktorým je 
začleňovanie klimatického hľadiska v 
kontexte viacročného finančného rámca.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Sumu až do výšky 4 % celkových 
dodatočných zdrojov v rámci EFRR a ESF 
možno prideliť na technickú pomoc v 
rámci akéhokoľvek existujúceho 
operačného programu podporovaného z 
EFRR alebo ESF alebo nového operačného 
programu uvedeného v odseku 11.

6. Sumu až do výšky 4 % celkových 
dodatočných zdrojov v rámci EFRR a ESF 
možno prideliť na technickú pomoc 
začínajúcu v predbežných fázach v rámci 
akéhokoľvek existujúceho operačného 
programu podporovaného z EFRR alebo 
ESF alebo nového operačného programu 
uvedeného v odseku 11.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Odchylne od článku 81 ods. 1 a 
článku 134 ods. 1 počiatočná zálohová 
platba, ktorá sa má vyplatiť v nadväznosti 
na rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma 
operačný program alebo schvaľuje zmena 
operačného programu na pridelenie 
dodatočných zdrojov, predstavuje 50 % 
dodatočných zdrojov pridelených na 

7. Odchylne od článku 81 ods. 1 a 
článku 134 ods. 1 počiatočná zálohová 
platba, ktorá sa má vyplatiť v nadväznosti 
na rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma 
operačný program alebo schvaľuje zmena 
operačného programu na pridelenie 
dodatočných zdrojov, predstavuje 25 % 
dodatočných zdrojov pridelených na 
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programy na rok 2020 v rámci nového 
tematického cieľa uvedeného v odseku 10 
tohto článku.

programy v rámci nového tematického 
cieľa uvedeného v odseku 10 tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na negatívne dôsledky pandémie COVID-19 na finančnú situáciu prijímateľov, 
musia byť počiatočné zálohové platby vyššie, ako sa navrhuje v článku 92a.

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Dodatočné zdroje, ktoré nie sú 
pridelené na technickú pomoc, sa použijú 
v rámci tematického cieľa stanoveného v 
odseku 10 na podporu operácií, ktorými sa 
podporuje náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 alebo 
pripravuje zelená, digitálna a odolná 
obnova hospodárstva.

8. Dodatočné zdroje, ktoré nie sú 
pridelené na technickú pomoc, sa použijú 
v rámci tematického cieľa stanoveného v 
odseku 10 na podporu operácií, ktorými sa 
podporuje náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19, so 
zameraním napríklad na revitalizáciu 
cestovného ruchu, zdravotníctva a 
ďalších najviac postihnutých sektorov, 
ako aj pripravuje zelená, digitálna a odolná 
obnova hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Dodatočné zdroje, ktoré nie sú 
pridelené na technickú pomoc, sa použijú 
v rámci tematického cieľa stanoveného v 
odseku 10 na podporu operácií, ktorými sa 
podporuje náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 alebo 
pripravuje zelená, digitálna a odolná 
obnova hospodárstva.

8. Dodatočné zdroje, ktoré nie sú 
pridelené na technickú pomoc, sa použijú 
v rámci tematického cieľa stanoveného v 
odseku 10 na podporu operácií, ktorými sa 
podporuje náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 alebo 
pripravuje zelená, konkurencieschopná, 
digitálna a odolná obnova hospodárstva.

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte.)

Or. en

(Pozri znenie navrhovaných odôvodnení.)

Odôvodnenie

Cieľ fondu by mal pomôcť dosiahnuť konkurencieschopnejšie európske hospodárstvo, ktoré 
pomáha EÚ pri obnove.

Pozmeňujúci návrh 176
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Dodatočné zdroje, ktoré nie sú 
pridelené na technickú pomoc, sa použijú 
v rámci tematického cieľa stanoveného v 
odseku 10 na podporu operácií, ktorými sa 
podporuje náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 alebo 
pripravuje zelená, digitálna a odolná 
obnova hospodárstva.

8. Dodatočné zdroje, ktoré nie sú 
pridelené na technickú pomoc, sa použijú 
v rámci tematického cieľa stanoveného v 
odseku 10 na podporu operácií, ktorými sa 
podporuje náprava dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 alebo 
pripravuje spravodlivá zelená, digitálna a 
odolná obnova hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Monika Vana
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 
programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 11. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 
na obdobie do 31. decembra 2022 
s výhradou uvedeného odseku 4.

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 
programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 11. Zdroje sa 
pridelia predovšetkým na regionálne 
programy, ak sú takéto programy 
zavedené, v súlade s cieľom zamerať sa 
na najviac postihnuté regióny. Zásada 
partnerstva sa v plnej miere uplatňuje na 
programovanie a implementáciu zdrojov v 
súlade s článkom 5 tohto nariadenia a 
európskym kódexom správania pre 
partnerstvo. Odchylne od článku 26 ods. 1 
sa program vzťahuje na obdobie do 31. 
decembra 2022 s výhradou uvedeného 
odseku 4.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 
programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 11. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 
programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 11. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 
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na obdobie do 31. decembra 2022 
s výhradou uvedeného odseku 4.

na obdobie do 31. decembra 2022 alebo do 
31. decembra 2024, ak sa uplatňuje 
výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, 
s výhradou odseku 4 tohto článku.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 
programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 11. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 
na obdobie do 31. decembra 2022 
s výhradou uvedeného odseku 4.

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 
programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 11. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 
na obdobie do 31. decembra 2022 alebo do 
31. decembra 2023, ak sa uplatňuje 
výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, 
s výhradou odseku 4 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 

Odchylne od článku 26 ods. 1 sa program 
vzťahuje na obdobie do 31. decembra 2022 
alebo do 31. decembra 2024, ak sa 
uplatňuje výnimka uvedená v odseku 2 
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programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 11. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 
na obdobie do 31. decembra 2022 
s výhradou uvedeného odseku 4.

tohto článku, s výhradou odseku 4 tohto 
článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré 
samostatné prioritné osi v rámci 
existujúceho operačného programu či 
programov, alebo na nový operačný 
program uvedený v odseku 11. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 
na obdobie do 31. decembra 2022 
s výhradou uvedeného odseku 4.

Členské štáty môžu prideliť dodatočné 
zdroje buď na jednu alebo viaceré prioritné 
osi v rámci existujúceho operačného 
programu či programov, alebo na nový 
operačný program uvedený v odseku 11. 
Odchylne od článku 26 ods. 1 sa program 
vzťahuje na obdobie do 31. decembra 2022 
s výhradou odseku 4 tohto článku.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckej infraštruktúry, systémov a 
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podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

služieb vrátane cezhraničných 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej a poradenskej podpory 
pre MSP, na investície prispievajúce 
k prechodu na digitálne a zelené 
hospodárstvo, na investície do 
infraštruktúry poskytujúcej základné 
služby občanom, ktorí žijú vo vidieckych, 
v ostrovných, horských a 
najvzdialenejších regiónoch, a na 
hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré 
najviac závisia od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou, ako je cestovný ruch. 
Dodatočné zdroje sa môžu použiť aj na 
rozvoj centier excelentnosti pre konkrétne 
choroby a zdravotné krízy v celej EÚ 
poskytovaním finančnej podpory pri 
obstarávaní liekov a zdravotníckych 
pomôcok, ako aj na podporu dodatočnej 
špecializácie už zriadených centier pre 
komplexné choroby a výskum vírusov, 
ktorá umožní rovnaký prístup k zdravotnej 
starostlivosti, zníži neuspokojené lekárske 
potreby a zvýši odolnosť proti budúcim 
zdravotným krízam.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov, zamestnancov 
a služieb v oblasti zdravotníckych služieb 
vrátane domovov dôchodcov pre staršie 
osoby a poskytovanie podpory vo forme 
prevádzkového kapitálu alebo investičnej 
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digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na 
hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré 
najviac závisia od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou.

podpory pre MSP, podpory pri 
prispôsobovaní sa práci na diaľku v rámci 
operácií prispievajúcich k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, do 
infraštruktúry poskytujúcej základné 
služby občanom, a to aj v 
najvzdialenejších regiónoch, vidieckych a 
vyľudnených oblastiach a oblastiach 
ovplyvnených transformujúcim sa 
priemyslom alebo na hospodárske 
podporné opatrenia pre tie regióny, ktoré 
najviac závisia od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou, ako sú cestovný ruch 
a kultúra.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb a sociálno-
zdravotníckych služieb (vrátane centier a 
domovov dennej starostlivosti o staršie 
osoby) na poskytovanie podpory vo forme 
prevádzkového kapitálu alebo investičnej 
podpory pre MSP, na investície 
prispievajúce k prechodu na digitálne, 
konkurencieschopné a zelené 
hospodárstvo, na investície do 
infraštruktúry poskytujúcej základné 
služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte.)
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Or. en

(Pozri navrhované odôvodnenia.)

Odôvodnenie

Účinky pandémie COVID-19 jednoznačne ovplyvnili staršiu populáciu (3. a 4. vek) a osoby s 
duševnými chorobami, pričom obidve skupiny boli v dôsledku izolácie postihnuté z hľadiska 
telesného aj duševného zdravia.

Pozmeňujúci návrh 185
Raffaele Fitto

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na 
hospodárske opatrenia v regiónoch, ktoré 
najviac závisia od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na opatrenia 
na podporu regiónov najviac zasiahnutých 
krízou a základných odvetví, ako sú 
kultúra a cestovný ruch.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 186
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou. 
Podporujú sa aj ďalšie investície s 
vysokým potenciálom vytvárania 
pracovných miest, ako je obnova miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Christian Doleschal

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou, 
pričom osobitnú pozornosť venujú 
potrebám pohraničných regiónov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 188
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry, so zreteľom 
na zásadu „nenarušiť“, poskytujúcej 
nediskriminačné základné služby 
občanom, a to aj vo vidieckych oblastiach, 
a na hospodárske opatrenia v regiónoch, 
ktoré najviac závisia od sektorov najviac 
zasiahnutých krízou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP a 
podniky sociálneho hospodárstva, najmä v 
odvetviach ako cestovný ruch a kultúra, 
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investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

na investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013.
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb a sociálnych 
služieb vo verejnom záujme, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP a 
podniky sociálneho hospodárstva, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
spravodlivé digitálne a zelené 
hospodárstvo, na investície do 
infraštruktúry poskytujúcej základné 
služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb vrátane 
zdravotníckych služieb v cezhraničných 
oblastiach, poskytovanie podpory vo 
forme prevádzkového kapitálu alebo 
investičnej a poradenskej podpory pre 
MSP, na investície prispievajúce 
k prechodu na digitálne a zelené 
hospodárstvo, na investície do 
infraštruktúry poskytujúcej základné 
služby občanom, a to aj vo vidieckych 
oblastiach, a na hospodárske opatrenia 
v regiónoch, ktoré najviac závisia od 
sektorov najviac zasiahnutých krízou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sú dodatočné zdroje 
oprávnené od 1. februára 2020 a 
využívajú sa predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte. Jeho prijatie si vyžiada 
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zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

V prípade EFRR sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
investícií do produktov a služieb v oblasti 
zdravotníckych služieb, poskytovanie 
podpory vo forme prevádzkového kapitálu 
alebo investičnej podpory pre MSP, na 
investície prispievajúce k prechodu na 
digitálne a zelené hospodárstvo, na 
investície do infraštruktúry poskytujúcej 
základné služby občanom a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou, 
ako aj v menej rozvinutých regiónoch.

Or. es

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
modernizácie trhu práce, zdravotných a 
sociálnych systémov, ako aj komplexné 
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pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti.

stratégie celoživotného vzdelávania s 
cieľom vylúčiť dlhodobú 
nezamestnanosť, a na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a značnej podpory pre 
samostatne zárobkovo činné osoby, a to aj 
vtedy, ak sa táto podpora nekombinuje s 
aktívnymi opatreniami trhu práce, pokiaľ 
nie sú uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách 
a tých, ktorí žijú vo vidieckych, 
v ostrovných, horských a 
najvzdialenejších regiónoch, opatrenia na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
vzdelávanie a odborná príprava, rozvoj 
zručností, najmä na podporu dvojitej 
zelenej a digitálnej transformácie, ako aj 
zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo 
verejnom záujme, a to aj pre deti. Osobitná 
pozornosť sa venuje opatreniam na 
podporu odbornej prípravy a mobilizácie 
pracovníkov v oblasti zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti, najmä v kontexte 
zvyšovania odolnosti proti možným 
budúcim krízam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
opatrení v oblasti sociálneho začlenenia a 
odstránenia chudoby s osobitným 
zameraním na detskú chudobu a rodovú 
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zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti.

rovnosť, zachovania pracovných miest 
vrátane tých vo vidieckych oblastiach, a to 
aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
univerzálnym, inkluzívnym, prístupným, 
cenovo dostupným a vysokokvalitným 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Dodatočné zdroje sa použijú 
aj na vývoj nástrojov, usmernení a 
programov odbornej prípravy týkajúcich 
sa rodovej rovnosti, prispôsobených 
konkrétnym oblastiam politiky, ktorými sa 
politika súdržnosti zaoberá, s konkrétnymi 
príkladmi toho, ako uplatňovať rodové 
hľadisko.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Vera Tax

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
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opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti.

opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Podpora týchto režimov 
skráteného pracovného času zo strany 
Únie je časovo obmedzená a je 
podmienená zachovaním rovnakej úrovne 
pracovných podmienok a podmienok 
zamestnania a práv vrátane ochrany pred 
prepúšťaním a znížením miezd. 
Príjemcovia podpory Únie v žiadnom 
prípade nevyplácajú prémie manažérom 
alebo dividendy akcionárom, nesmú mať 
sídlo v daňových rajoch ani rozvrátiť 
kolektívne vyjednávanie, účasť alebo 
spolurozhodovanie pracovníkov v 
procesoch rozhodovania spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
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predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti.

predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí vrátane politík v oblasti 
samostatnej zárobkovej činnosti a 
podnikania, vzdelávanie, odborná 
príprava, celoživotné vzdelávanie, rozvoj 
zručností, ako aj rekvalifikácia a 
zvyšovanie úrovne zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej, 
konkurencieschopnej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme 
tých, ktorých táto pandémia zasiahla 
najviac, staršej populácie a osôb s 
duševným ochorením, a to aj detí.
(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte.)

Or. en

(Pozri navrhované odôvodnenia.)

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných 

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest s osobitným 
zreteľom na potreby najvzdialenejších 
regiónov, vidieckych a vyľudnených 
oblastí a oblastí ovplyvnených 
transformujúcim sa priemyslom, a to aj, 
nie však výlučne, prostredníctvom režimov 
skráteného pracovného času a podpory pre 
samostatne zárobkovo činné osoby, 
vytvárania pracovných miest, najmä pre 
osoby v zraniteľných situáciách, podpory 
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situáciách, opatrenia na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie 
a odborná príprava, rozvoj zručností, 
najmä na podporu dvojitej zelenej a 
digitálnej transformácie, ako aj zlepšenie 
prístupu k sociálnym službám vo 
verejnom záujme, a to aj pre deti.

opatrení v oblasti zamestnanosti mladých 
ľudí, vzdelávania a odbornej prípravy, 
prechodu na viac digitálny a online 
vzdelávací systém, rozvoja zručností a 
zlepšenia prístupu k sociálnym službám vo 
verejnom záujme, a to aj pre deti a osoby v 
zraniteľných situáciách. Podpora na 
režimy skráteného pracovného času pre 
zamestnancov a samostatne zárobkovo 
činné osoby v kontexte pandémie COVID-
19 sa môže poskytnúť, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 

V prípade ESF sú dodatočné zdroje 
oprávnené od 1. februára 2020 a budú sa 
využívať predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času pre zamestnancov a 
režimov podporujúcich samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
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to aj pre deti. sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Všetky operácie ESF 
podporujúce kapacitu reakcie na krízu, a 
to aj režimy skráteného pracovného času 
v kontexte pandémie COVID-19, možno 
programovať v rámci investičnej priority 
uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. a) 
bodoch i), ii) a v) a článku 3 ods. 1 písm. 
b) bode iv) nariadenia (EÚ) č. 1304/2013.
(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte. Jeho prijatie si vyžiada 
zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti.

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti. Podporuje sa aj znižovanie 
chudoby, a to aj prostredníctvom opatrení 
na podporu príjmu, ako aj posilnenie 
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poskytovania verejných služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti.

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj v 
sociálnom hospodárstve a prostredníctvom 
režimov skráteného pracovného času 
a podpory pre samostatne zárobkovo činné 
osoby, samostatne zárobkovo činných 
odborníkov a živnostníkov, umelcov a 
tvorivých pracovníkov v neistých 
pracovných podmienkach, a to aj vtedy, ak 
sa táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej spravodlivej zelenej a 
digitálnej transformácie, ako aj zlepšenie 
prístupu k sociálnym službám vo verejnom 
záujme, a to aj pre deti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
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Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti.

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest vrátane tých 
vo vidieckych oblastiach, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, celoživotné vzdelávanie, 
individualizovaná rekvalifikácia a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu spravodlivej dvojitej zelenej a 
digitálnej transformácie, ako aj zlepšenie 
rovnakého prístupu k vysokokvalitným 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti, staršie osoby a osoby so 
zdravotným postihnutím.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest najmä 
v sektoroch najviac postihnutých krízou, 
a to aj prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
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táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu 
k sociálnym službám vo verejnom záujme, 
a to aj pre deti.

zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu 
k sociálnym službám vo verejnom záujme, 
a to aj pre deti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 204
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre osoby v zraniteľných situáciách, 
opatrenia na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí, vzdelávanie a odborná 
príprava, rozvoj zručností, najmä na 
podporu dvojitej zelenej a digitálnej 
transformácie, ako aj zlepšenie prístupu k 
sociálnym službám vo verejnom záujme, a 
to aj pre deti.

V prípade ESF sa dodatočné zdroje 
využívajú predovšetkým na podporu 
zachovania pracovných miest, a to aj 
prostredníctvom režimov skráteného 
pracovného času a podpory pre samostatne 
zárobkovo činné osoby, a to aj vtedy, ak sa 
táto podpora nekombinuje s aktívnymi 
opatreniami trhu práce, pokiaľ nie sú 
uložené vnútroštátnymi právnymi 
predpismi. Z dodatočných zdrojov sa 
podporuje aj vytváranie pracovných miest, 
najmä pre občanov v zraniteľných 
situáciách, opatrenia na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, vzdelávanie a 
odborná príprava, rozvoj zručností, ako aj 
zlepšenie prístupu k sociálnym službám vo 
verejnom záujme, a to aj pre deti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b– odsek 8 – pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade EPFRV sa dodatočné zdroje 
použijú predovšetkým na podporu 
poľnohospodárov a vidieckych MSP a na 
pomoc pri zabezpečovaní kontinuity ich 
činností. Dodatočné zdroje takisto pomôžu 
poľnohospodárskemu a potravinárskemu 
sektoru čeliť hospodárskym otrasom 
poľnohospodárskeho odvetvia a 
vidieckych komunít, ktoré viedli k 
problémom s likviditou a peňažnými tokmi 
pre poľnohospodárov a malé vidiecke 
podniky spracúvajúce poľnohospodárske 
výrobky.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b– odsek 8 – pododsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby 
sa počas prípravy a vykonávania 
operačných programov, aj v súvislosti 
s monitorovaním, podávaním správ a 
hodnotením, zohľadňovala a podporovala 
rodová rovnosť a začlenenie rodového 
hľadiska.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 – pododsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade ENRF sa dodatočné zdroje 
použijú predovšetkým na zmiernenie 
otrasov pre rybárske a akvakultúrne 
činnosti a z toho vyplývajúceho rizika 
ohrozenia trhov s morskými plodmi, ktoré 
vyplývajú zo značných sociálno-
ekonomických dôsledkov pandémie 
COVID-19 a z potreby likvidity v 
hospodárstve, pokiaľ ide o uvedené 
činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Členské štáty môžu využiť aj 
dodatočné zdroje na zvýšenie miery 
spolufinancovania projektov, pokiaľ ide o 
podiel investícií realizovaných v období 
medzi 1. septembrom 2020 a 
31. decembrom 2021, a to aj vtedy, ak sa 
projekty začali alebo boli schválené pred 
nadobudnutím účinnosti tohto 
nariadenia.
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Pozmeňujúci návrh 209
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. S výnimkou technickej pomoci 
uvedenej v odseku 6 a dodatočných 
zdrojov použitých na FEAD uvedených 
v odseku 5 siedmom pododseku sa 
z dodatočných zdrojov podporujú operácie 
v rámci nového tematického cieľa 
„Podpora nápravy dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva“, ktorým sa dopĺňajú 
tematické ciele stanovené v článku 9.

9. S výnimkou technickej pomoci 
uvedenej v odseku 6 a dodatočných 
zdrojov použitých na FEAD uvedených 
v odseku 5 siedmom pododseku sa 
z dodatočných zdrojov podporujú operácie 
v rámci nového tematického cieľa 
„Podpora nápravy dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, inovatívnej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva“, ktorým sa dopĺňajú 
tematické ciele stanovené v článku 9.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 210
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. S výnimkou technickej pomoci 
uvedenej v odseku 6 a dodatočných 
zdrojov použitých na FEAD uvedených v 
odseku 5 siedmom pododseku sa 
z dodatočných zdrojov podporujú operácie 
v rámci nového tematického cieľa 
„Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 

9. S výnimkou technickej pomoci 
uvedenej v odseku 6 a dodatočných 
zdrojov použitých na FEAD uvedených v 
odseku 5 siedmom pododseku sa 
z dodatočných zdrojov podporujú operácie 
v rámci nového tematického cieľa 
„Podpora nápravy dôsledkov krízy v 
kontexte pandémie COVID-19 a príprava 
spravodlivej zelenej, digitálnej a odolnej 
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hospodárstva“, ktorým sa dopĺňajú 
tematické ciele stanovené v článku 9.

obnovy hospodárstva“, ktorým sa dopĺňajú 
tematické ciele stanovené v článku 9.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Ondřej Knotek, Cristian Ghinea

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Tematický cieľ uvedený v prvom 
pododseku je k dispozícii výlučne na 
programovanie dodatočných zdrojov. 
Odchylne od článku 96 ods. 1 písm. b), c) 
a d) sa nekombinuje s inými investičnými 
prioritami.

Tematický cieľ uvedený v prvom 
pododseku je k dispozícii výlučne na 
programovanie dodatočných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Sandro Gozi

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Revidovaný finančný plán uvedený v 
článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na rok 2022 bez 
určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez 
rozdelenia podľa kategórie regiónov.

Revidovaný finančný plán uvedený v 
článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na roky 2022 a 2023 
bez určenia súm na výkonnostnú rezervu a 
bez rozdelenia podľa kategórie regiónov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 213
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Revidovaný finančný plán uvedený v 
článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na rok 2022 bez 
určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez 
rozdelenia podľa kategórie regiónov.

Revidovaný finančný plán uvedený v 
článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov bez 
určenia súm pre výkonnostnú rezervu a bez 
rozdelenia podľa kategórie regiónov na 
rok 2020 a podľa potreby sa upraví na 
roky 2021 a 2022.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Pascal Arimont, Tomislav Sokol

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Revidovaný finančný plán uvedený v 
článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na rok 2022 bez 
určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez 
rozdelenia podľa kategórie regiónov.

Revidovaný finančný plán uvedený 
v článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na roky 2022, 2023 
a 2024 bez určenia súm na výkonnostnú 
rezervu a bez rozdelenia podľa kategórie 
regiónov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
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Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Revidovaný finančný plán uvedený v 
článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na rok 2022 bez 
určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez 
rozdelenia podľa kategórie regiónov.

Revidovaný finančný plán uvedený 
v článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na roky 2022, 2023 
a 2024 bez určenia súm na výkonnostnú 
rezervu a bez rozdelenia podľa kategórie 
regiónov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Revidovaný finančný plán uvedený v 
článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na rok 2022 bez 
určenia súm na výkonnostnú rezervu a bez 
rozdelenia podľa kategórie regiónov.

Revidovaný finančný plán uvedený v 
článku 96 ods. 2 písm. d) stanovuje 
pridelenie dodatočných zdrojov na roky 
2020, 2021 a prípadne na rok 2022 bez 
určenia súm na výkonnostnú rezervu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 30 ods. 1 žiadosti o Odchylne od článku 30 ods. 1 žiadosti o 
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zmenu programu predložené členským 
štátom musia byť riadne odôvodnené a 
stanoví sa v nich najmä očakávaný vplyv 
programových zmien na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva. K 
žiadostiam sa priloží revidovaný program.

zmenu programu predložené členským 
štátom musia byť riadne odôvodnené a 
stanoví sa v nich najmä očakávaný vplyv 
programových zmien na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy zdravotníckych systémov 
a hospodárstva. K žiadostiam sa priloží 
revidovaný program.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Martina Michels

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 – pododsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 30 ods. 1 žiadosti o 
zmenu programu predložené členským 
štátom musia byť riadne odôvodnené a 
stanoví sa v nich najmä očakávaný vplyv 
programových zmien na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva. K 
žiadostiam sa priloží revidovaný program.

Odchylne od článku 30 ods. 1 žiadosti o 
zmenu programu predložené členským 
štátom musia byť riadne odôvodnené a 
stanoví sa v nich najmä očakávaný vplyv 
programových zmien na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu spravodlivej 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva. K žiadostiam sa priloží 
revidovaný program.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Pedro Marques

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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9a. Odchylne od odseku 9, ak má 
členský štát v úmysle použiť dodatočné 
zdroje na účely odseku 8a, tieto zdroje sa 
programujú v prioritách, ktoré zahŕňajú 
tie projekty, pri ktorých sa zvýši miera ich 
spolufinancovania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Tom Berendsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Odchylne od článku 26 ods. 4 môžu 
členské štáty vypracovať nový vyhradený 
operačný program v rámci nového 
tematického cieľa uvedeného v odseku 10. 
Nevyžaduje sa ex ante hodnotenie podľa 
článku 55.

10. Odchylne od článku 26 ods. 4 môžu 
členské štáty vypracovať nový vyhradený 
operačný program v rámci nového 
tematického cieľa uvedeného v odseku 10.

Or. nl

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby bolo využívanie dodatočných finančných prostriedkov čo najužšie v 
súlade s cieľmi Únie, je dôležité, aby bolo možné testovať projekty na základe existujúcich 
podmienok ex ante. Táto povinnosť by sa preto nemala zrušiť.

Pozmeňujúci návrh 221
Martina Michels

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 96 ods. 2 písm. a) sa Odchylne od článku 96 ods. 2 písm. a) sa 
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pri zriadení takéhoto nového operačného 
programu v odôvodnení stanoví očakávaný 
vplyv operačného programu na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva.

pri zriadení takéhoto nového operačného 
programu v odôvodnení stanoví očakávaný 
vplyv operačného programu na podporu 
nápravy dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 a na prípravu 
spravodlivej zelenej, digitálnej a odolnej 
obnovy hospodárstva.

Or. en

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

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 29 ods. 3 a 4 
a článku 30 ods. 2 Komisia schváli každý 
nový špecializovaný operačný program 
alebo akúkoľvek zmenu existujúceho 
programu do desiatich pracovných dní od 
ich predloženia členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 5 ods. 5 predstavuje 
porušenie akejkoľvek povinnosti, ktorú 
členským štátom ukladá európsky kódex 
správania pre partnerstvo, nezrovnalosť 
vedúcu k finančnej oprave.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Daniel Buda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Odchylne od článku 65 ods. 4 sa v 
prípade uhradených nákladov na základe 
článku 67 ods. 1 prvého pododseku písm. 
b) a c) opatrenia predstavujúce základ na 
úhradu vykonajú medzi 1. januárom 2014 
a 31. decembrom 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Elisabetta Gualmini, Andrea Cozzolino

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10a. Odchylne od článku 65 ods. 9 sú 
výdavky na operácie podporované v rámci 
tematického cieľa stanoveného v odseku 9 
oprávnené od 1. februára 2020.

Or. en

Odôvodnenie

Samotné vypustenie článku 92b ods. 12 písm. d) nemusí postačovať na to, aby sa umožnila 
spätná účinnosť výdavkov k 1. februáru 2020, keďže výnimka v Investičnej iniciatíve v reakcii 
na koronavírus (CRII) bola spojená len s núdzovými výdavkami. Týmto doplnením by sa preto 
objasnilo, že digitálne a ekologické investície možno podporovať aj so spätnou platnosťou.
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Pozmeňujúci návrh 226
Daniel Buda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10b. Odchylne od článku 141 ods. 1 
okrem dokladov uvedených v článku 138 
za posledný účtovný rok od 1. júla 2024 do 
30. júna 2025 členské štáty predložia 
záverečnú správu o vykonávaní 
operačného programu alebo poslednú 
výročnú správu o vykonávaní operačného 
programu podporovaného ENRF.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Daniel Buda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10c. Odchylne od článku 136 ods. 2 sa 
viazanosť časti záväzkov, ktorá je 
31. decembra 2023 a 31. decembra 2024 
ešte otvorená, zruší, ak nebol Komisii do 
lehoty stanovenej v článku 141 ods. 1 
predložený ktorýkoľvek z dokumentov 
požadovaných podľa článku 141 ods. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Christian Doleschal, Markus Pieper

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 
ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 
31. decembra 2024 vykonalo aspoň jedno 
hodnotenie využívania dodatočných 
zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, 
efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli 
k tematickému cieľu uvedenému v odseku 
10 tohto článku.

Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 
ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 
31. decembra 2024 vykonalo aspoň jedno 
hodnotenie využívania dodatočných 
zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, 
efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli 
k tematickému cieľu uvedenému v odseku 
10 tohto článku. Do toho istého dátumu 
Komisia vykoná osobitné hodnotenie ex 
post účinnosti, efektívnosti a vplyvu 
finančnej podpory v rámci REACT-EU.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 
ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 
31. Decembra 2024 vykonalo aspoň jedno 
hodnotenie využívania dodatočných 
zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, 
efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli 
k tematickému cieľu uvedenému v odseku 
10 tohto článku.

Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 
ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 
31. decembra 2023 vykonalo aspoň jedno 
hodnotenie využívania dodatočných 
zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, 
efektívnosť, vplyv a inkluzívnosť, súlad s 
cieľmi rodovej rovnosti a spôsob, akým 
prispeli k tematickému cieľu uvedenému v 
odseku 10 tohto článku. Posúdenie 
rodového vplyvu je povinnou súčasťou 
týchto hodnotení.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 230
Tom Berendsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 
ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 
31. decembra 2024 vykonalo aspoň jedno 
hodnotenie využívania dodatočných 
zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, 
efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli 
k tematickému cieľu uvedenému v odseku 
10 tohto článku.

Odchylne od článku 56 ods. 3 a článku 114 
ods. 2 členské štáty zabezpečia, aby sa do 
31. decembra 2024 vykonalo aspoň jedno 
hodnotenie využívania dodatočných 
zdrojov s cieľom posúdiť ich účinnosť, 
efektívnosť, vplyv a spôsob, akým prispeli 
k tematickému cieľu uvedenému v odseku 
10 tohto článku. Na tento účel sa od nich 
vyžaduje, aby využívali špecifické 
programové ukazovatele, ktoré poskytla 
Komisia.

Or. nl

Odôvodnenie

Využívanie rovnakých špecifických programových ukazovateľov pre jednotlivé členské štáty 
uľahčuje hodnotenie ex post.

Pozmeňujúci návrh 231
Monika Vana, Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pri príprave, implementácii, monitorovaní 
a hodnotení všetkých programov 
implementovaných v rámci REACT-EU 
sa zabezpečuje rodová rovnosť. Musia sa 
takisto zabezpečiť rovnaké príležitosti pre 
všetkých bez diskriminácie na základe 
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pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, genetických znakov, 
jazyka, náboženstva alebo viery, 
politického alebo iného zmýšľania, 
príslušnosti k národnostnej menšine, 
majetku, narodenia, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie, čím sa zvyšuje sociálne 
začlenenie a znižujú nerovnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Daniel Buda

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11a. Odchylne od článku 65 ods. 2 je 
výdavok oprávnený na príspevok z EŠIF, 
ak vznikol prijímateľovi a bol zaplatený 
medzi dátumom predloženia programu 
Komisii alebo od 1. januára 2014, podľa 
toho, ktorý dátum nastal skôr, a 
31. decembrom 2024.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12. Na dodatočné zdroje sa neuplatňujú 
tieto ustanovenia:

12. Na dodatočné zdroje pre členský 
štát, ktorý sa zúčastňuje na posilnenej 
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spolupráci v Európskej prokuratúre, sa 
neuplatňujú tieto ustanovenia:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) požiadavky na tematické 
zameranie vrátane prahových hodnôt 
stanovených pre udržateľný rozvoj miest 
podľa tohto nariadenia alebo podľa 
pravidiel pre jednotlivé fondy, odchylne 
od článku 18;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Tom Berendsen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ex ante kondicionality, odchylne 
od článku 19 a pravidiel pre jednotlivé 
fondy;

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 236
Monika Vana
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) makroekonomická podmienenosť, 
odchylne od článku 23;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) výnimka uvedená v článku 65 
ods. 10 druhom pododseku, ktorým sa 
stanovuje dátum oprávnenosti operácií na 
podporu kapacít reakcie na krízu 
v kontexte pandémie COVID-19 
od 1. februára 2020;

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 238
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) výnimka uvedená v článku 65 ods. 
10 druhom pododseku, ktorým sa 

vypúšťa sa
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stanovuje dátum oprávnenosti operácií na 
podporu kapacít reakcie na krízu v 
kontexte pandémie COVID-19 od 
1. februára 2020;

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) výnimka uvedená v článku 65 ods. 
10 druhom pododseku, ktorým sa 
stanovuje dátum oprávnenosti operácií na 
podporu kapacít reakcie na krízu v 
kontexte pandémie COVID-19 od 
1. februára 2020;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Daniel Buda

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) výnimka uvedená v článku 65 ods. 
10 druhom pododseku, ktorým sa 
stanovuje dátum oprávnenosti operácií na 
podporu kapacít reakcie na krízu v 
kontexte pandémie COVID-19 od 
1. februára 2020;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 241
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) výnimka stanovená v článku 25 a 
ods. 7 pre výber operácií, ktorými sa 
podporujú kapacity reakcie na krízu 
v súvislosti s pandémiou COVID-19, ako 
sa uvádza v článku 65 ods. 10 druhom 
pododseku;

vypúšťa sa

Or. es

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) výnimka stanovená v článku 25a 
ods. 7 pre výber operácií, ktorými sa 
podporujú kapacity reakcie na krízu v 
súvislosti s pandémiou COVID-19, ako sa 
uvádza v článku 65 ods. 10 druhom 
pododseku;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Pascal Arimont

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) požiadavky, ako sa stanovuje v 
článku 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 
1299/2013, aby prijímatelia 
spolupracovali najmenej v troch zo 
štyroch oblastí. Odchylne môžu partneri 
siete Interreg spolupracovať pri 
vykonávaní projektov financovaných z 
dodatočných zdrojov aspoň v jednej 
oblasti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 12 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. Odchylne od článku 65 ods. 9 sú 
výdavky alebo operácie podporované v 
rámci tematického cieľa stanoveného v 
odseku 9 tohto článku oprávnené od 
1. februára 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Christian Doleschal, Markus Pieper

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13. Pri vykonávaní svojich povinností, 
pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu 
a zviditeľňovanie v súlade s článkom 115 
ods. 1 a 3) a s prílohou XII, členské štáty a 
riadiace orgány zabezpečia, aby sa 
potenciálni prijímatelia, prijímatelia, 
účastníci, koneční prijímatelia finančných 
nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o 
existencii dodatočných zdrojov, ich objeme 
a dodatočnej podpore, ktorá z nich 
vyplýva.

13. Pri vykonávaní svojich povinností, 
pokiaľ ide o informovanie, komunikáciu 
a zviditeľňovanie v súlade s článkom 115 
ods. 1 a 3) a s prílohou XII, členské štáty a 
riadiace orgány zabezpečia, aby sa 
potenciálni prijímatelia, prijímatelia, 
účastníci, koneční prijímatelia finančných 
nástrojov a široká verejnosť dozvedeli o 
existencii dodatočných zdrojov, ich objeme 
a dodatočnej podpore, ktorá z nich 
vyplýva. V súlade s článkom 115 ods. 2 sa 
operácie, ktoré dostávajú dodatočnú 
podporu vyplývajúcu z dodatočných 
zdrojov, zverejňujú s úplnou 
transparentnosťou. Budú uvedené v 
digitálnom systéme monitorovania pre 
fondy EÚ, ktorý zavedie Komisia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a. Dodatočné zdroje sa neposkytnú 
na investície súvisiace s prieskumom, 
výrobou, spracovaním, distribúciou, 
skladovaním, prepravou, prenosom alebo 
spaľovaním fosílnych palív, ani na 
výstavbu letísk alebo diaľnic.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Cristian Ghinea, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 92b – odsek 13 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

13a. Členské štáty zavedú silné 
mechanizmy na zabránenie možným 
podvodom a korupcii, ako je posilnená 
spolupráca s Európskou prokuratúrou.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 102 – odsek 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 102 sa odsek 6 nahrádza 
takto:

6. Výdavky súvisiace s veľkým projektom 
sa môžu do žiadosti o platbu zahrnúť po 
oznámení uvedenom v odseku 1 alebo po 
predložení veľkého projektu na 
schválenie uvedenom v odseku 2. Ak 
Komisia veľký projekt vybraný riadiacim 
orgánom neschváli, vyhlásenie o 
výdavkoch sa musí po prijatí rozhodnutia 
Komisie zodpovedajúcim spôsobom 
opraviť.

„6. Ak Komisia veľký projekt vybraný 
riadiacim orgánom neschváli, vyhlásenie o 
výdavkoch sa musí po prijatí rozhodnutia 
Komisie zodpovedajúcim spôsobom 
opraviť.

V prípade zvýšenia výšky celkových 
oprávnených nákladov na veľký projekt je 
potrebná úprava rozhodnutia Komisie, ak 
zmena presahuje 15 % celkových 
oprávnených nákladov na projekt.“

Or. en
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Odôvodnenie

Najmä v dôsledku pandémie COVID-19 je ohrozené včasné vykonávanie veľkých projektov. S 
cieľom zjednodušiť vykonávacie postupy sú v článku 102 potrebné tieto zmeny.

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 136 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

2b. V článku 136 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Viazanosť časti záväzkov, ktorá je 
31. decembra 2023 ešte otvorená, sa zruší, 
ak nebol Komisii do lehoty stanovenej v 
článku 141 ods. 1 predložený ktorýkoľvek 
z dokumentov požadovaných podľa článku 
141 ods. 1.

„2. Odchylne od odseku 1 tohto článku sa 
viazanosť časti záväzkov, ktorá je 
31. decembra 2023 a 31. decembra 2024 
ešte otvorená, zruší, ak nebol Komisii do 
lehoty stanovenej v článku 141 ods. 1 
predložený ktorýkoľvek z dokumentov 
požadovaných podľa článku 141 ods. 1.“

Or. en

Odôvodnenie

Zásada zrušenia viazanosti (n + 3) zostáva v platnosti, ale záväzky na roky 2020 – 2022 sa 
zrušia o jeden rok neskôr.

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 141 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

2c. V článku 141 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Okrem dokladov uvedených v článku „1. Okrem dokladov uvedených v článku 
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138 za posledný účtovný rok od 1. júla 
2023 do 30. júna 2024, členské štáty 
predložia záverečnú správu o vykonávaní 
operačného programu, alebo poslednú 
výročnú správu o vykonávaní operačného 
programu, ktorý čerpá podporu z ENRF.

138 za posledný účtovný rok od 1. júla 
2024 do 30. júna 2025 členské štáty 
predložia záverečnú správu o vykonávaní 
operačného programu, alebo poslednú 
výročnú správu o vykonávaní operačného 
programu, ktorý čerpá podporu z ENRF.“

Or. en

Odôvodnenie

Posledný účtovný rok a lehota na predloženie dokumentov o ukončení by sa mali odložiť o 
jeden rok.

Pozmeňujúci návrh 251
Rosa D'Amato, Chiara Gemma

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Komisia predloží do 31. decembra 2023 
Európskemu parlamentu a Rade 
hodnotiacu správu o REACT-EU, ktorá 
sa bude týkať rozpočtových záväzkov na 
roky 2020, 2021 a 2022. Táto správa bude 
obsahovať informácie o dosahovaní 
cieľov REACT-EU, účinnosti využívania 
zdrojov, typoch financovaných opatrení, 
prijímateľoch a konečných prijímateľoch 
pridelených finančných prostriedkov a ich 
európskej pridanej hodnote pri podpore 
oživenia hospodárstva. Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade do 
31. decembra 2025 doplňujúcu 
hodnotiacu správu o rozpočtových 
záväzkoch na roky 2023 a 2024 v rámci 
výnimky uvedenej v článku 92b ods. 2 
nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Komisia predloží do 31. decembra 2023 
Európskemu parlamentu a Rade 
hodnotiacu správu o REACT-EU, ktorá 
sa bude týkať rozpočtových záväzkov a 
platieb, ak je to možné, na roky 2020, 
2021 a 2022. Táto správa bude obsahovať 
informácie o dosahovaní cieľov REACT-
EU, účinnosti využívania zdrojov, typoch 
financovaných opatrení, prijímateľoch 
a konečných prijímateľoch pridelených 
finančných prostriedkov, ako aj ich 
európskej pridanej hodnote pri podpore 
oživenia hospodárstva.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 1a
Komisia predloží do 31. decembra 2030 
Európskemu parlamentu a Rade 
hodnotiacu správu o REACT-EU, ktorá 
sa bude týkať rozpočtových záväzkov na 
roky 2020, 2021 a 2022. Táto správa bude 
obsahovať informácie o dosahovaní 
cieľov REACT-EU, účinnosti využívania 
zdrojov, financovaných opatreniach, 
prijímateľoch a konečných prijímateľoch 
pridelených finančných prostriedkov a ich 
európskej pridanej hodnote pri podpore 
oživenia hospodárstva, ako aj posúdenie 
vplyvu na rodovú rovnosť.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Martina Michels

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Príloha VIIa – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Metodika prideľovania mimoriadnych 
dodatočných zdrojov v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej 
a odolnej obnovy hospodárstva pre 
jednotlivé členské štáty – článok 92b ods. 4

Metodika prideľovania mimoriadnych 
dodatočných zdrojov v rámci cieľa 
Investovanie do rastu a zamestnanosti na 
poskytovanie pomoci na podporu nápravy 
dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a na prípravu spravodlivej 
zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva pre jednotlivé členské štáty – 
článok 92b ods. 4

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte.)

Or. en

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

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Príloha VIIa – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) referenčným obdobím pre počet 
nezamestnaných osôb a počet 
nezamestnaných mladých ľudí je: priemer 
za jún až august 2020.

b) referenčným obdobím pre počet 
nezamestnaných osôb a počet 
nezamestnaných mladých ľudí je: priemer 
za apríl až jún 2020.

Or. en
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Odôvodnenie

V období uvedenom v pôvodnom texte by mohlo dôjsť k sezónnemu zvýšeniu zamestnanosti, 
najmä v krajinách južnej Európy, v prípade činností súvisiacich s cestovným ruchom alebo 
poľnohospodárskym odvetvím. Preto by bolo lepšie určiť iné obdobie, napríklad 2. štvrťrok.

Pozmeňujúci návrh 256
Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Príloha VIIa – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Pred uplatnením metódy opísanej v 
odsekoch 1 a 2 týkajúcej sa dodatočných 
zdrojov na rok 2020 sa najvzdialenejším 
regiónom na úrovni NUTS 2 pridelí suma 
zodpovedajúca intenzite pomoci 30 EUR 
na obyvateľa. Tieto pridelené rozpočtové 
prostriedky budú regiónom a členským 
štátom rozdelené proporčne k celkovému 
počtu obyvateľov týchto regiónov. Zvyšná 
suma na rok 2020 sa rozdelí medzi členské 
štáty v súlade s metódou opísanou v 
odsekoch 1 a 2.

Pred uplatnením metódy opísanej v 
odsekoch 1 a 2 týkajúcej sa dodatočných 
zdrojov na rok 2020 sa najvzdialenejším 
regiónom na úrovni NUTS 2 pridelí suma 
zodpovedajúca intenzite pomoci 30 EUR 
na obyvateľa. Tieto dodatočne pridelené 
rozpočtové prostriedky budú regiónom a 
členským štátom rozdelené proporčne k 
celkovému počtu obyvateľov týchto 
regiónov. Tieto pridelené rozpočtové 
prostriedky sa musia pripočítať k 
prideleným rozpočtovým prostriedkom, 
ktoré dostane každý najvzdialenejší región 
v rámci rozdelenia vnútroštátneho balíka 
finančných prostriedkov vypočítaného v 
odsekoch 1 a 2. Zvyšná suma na rok 2020 
sa rozdelí medzi členské štáty v súlade s 
metódou opísanou v odsekoch 1 a 2.

Or. fr

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

Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Príloha VIIa – odsek 4 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) referenčným obdobím pre počet 
nezamestnaných osôb a počet 
nezamestnaných mladých ľudí je: priemer 
za jún až august 2021.

b) referenčným obdobím pre počet 
nezamestnaných osôb a počet 
nezamestnaných mladých ľudí je: priemer 
za apríl až jún 2021.

Or. en

Odôvodnenie

V období uvedenom v pôvodnom texte by mohlo dôjsť k sezónnemu zvýšeniu zamestnanosti, 
najmä v krajinách južnej Európy, v prípade činností súvisiacich s cestovným ruchom alebo 
poľnohospodárskym odvetvím. Preto by bolo lepšie určiť iné obdobie, napríklad 2. štvrťrok.


