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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.



PR\1209048CS.docx 3/29 PE654.026v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ.............................................................................................28



PE654.026v01-00 4/29 PR\1209048CS.docx

CS



PR\1209048CS.docx 5/29 PE654.026v01-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013, pokud jde o mimořádné dodatečné zdroje a prováděcí opatření v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost na pomoc při podpoře zotavení z krize v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství (REACT-EU)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0451),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 a čl. 322 odst. 1 písm. a) Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu 
(C9-0149/2020),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– po konzultaci Účetního dvora,

– po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro rozpočtovou kontrolu 
a Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9-0000/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V souladu s nařízením [nařízení o 
evropském nástroji na podporu oživení] a v 
mezích dostupných zdrojů, které jsou mu 
přiděleny, by se v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů měla 
provádět opatření na podporu oživení a 
odolnosti s cílem řešit nebývalý dopad 
krize způsobené koronavirem. Tyto 
dodatečné zdroje by měly být použity tak, 
aby byly dodrženy lhůty stanovené v 
nařízení [nařízení o ERI]. Další zdroje pro 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost by navíc měly být zpřístupněny 
v rámci revize víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020.

(4) V souladu s nařízením [nařízení o 
evropském nástroji na podporu oživení] a v 
mezích dostupných zdrojů, které jsou mu 
přiděleny, by se v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů měla 
provádět opatření na podporu oživení a 
odolnosti s cílem řešit nebývalý dopad 
krize způsobené koronavirem. Další zdroje 
pro hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost by navíc měly být zpřístupněny 
v rámci revize víceletého finančního rámce 
na období 2014–2020.

Or. en
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dodatečná výjimečná částka ve 
výši 58 272 800 000 EUR na rozpočtový 
závazek ze strukturálních fondů v rámci 
cíle Investice pro růst a zaměstnanost na 
roky 2020, 2021 a 2022 by měla být 
poskytnuta nejvíce zasaženým členským 
státům a regionům s cílem podpořit je při 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 nebo při přípravě na 
ekologické, digitální a odolné oživení 
hospodářství, přičemž prostředky je třeba 
rychle přesunout do reálné ekonomiky 
prostřednictvím stávajících operačních 
programů. Prostředky na rok 2020 
pocházejí z navýšení dostupných zdrojů na 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost ve víceletém finančním rámci 
na období 2014–2020, kdežto zdroje na 
roky 2021 a 2022 pocházejí z nástroje 
Evropské unie na podporu oživení. Část 
dodatečných prostředků by měla být 
přidělena na technickou pomoc z podnětu 
Komise. Komise by měla stanovit 
rozdělení zbývajícího objemu dodatečných 
zdrojů pro každý členský stát na základě 
metody pro přidělování založené na 
nejnovějších dostupných objektivních 
statistických údajích o relativní prosperitě 
členských států a velikosti dopadu 
současné krize na jejich hospodářství a 
společnost. Vzhledem ke zvláštní 
zranitelnosti hospodářství a společnosti v 
nejvzdálenějších regionech by metoda 
přidělování měla pro tyto regiony počítat 
se zvláštní dodatečnou částkou. Aby bylo 
možné zohlednit vyvíjející se povahu 
dopadů krize a přidělit dodatečné zdroje 
připadající na rok 2022, mělo by se 
rozdělení v roce 2021 revidovat na základě 
téže metody přidělování a s využitím 
nejnovějších statistických údajů 
dostupných k 19. říjnu 2021.

(5) Dodatečná výjimečná částka ve 
výši 58 272 800 000 EUR (v cenách z roku 
2018) na rozpočtový závazek ze 
strukturálních fondů v rámci cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost na roky 2020, 2021 
a 2022 a v případech odůvodněných 
členským státem také na roky 2023 a 2024 
by měla být poskytnuta nejvíce zasaženým 
členským státům a regionům s cílem 
podpořit je při zotavení z krize v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a při 
přípravě na ekologické, digitální a odolné 
oživení hospodářství, přičemž prostředky 
je třeba rychle přesunout do reálné 
ekonomiky prostřednictvím stávajících 
operačních programů. Prostředky na rok 
2020 pocházejí z navýšení dostupných 
zdrojů na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost ve víceletém finančním rámci 
na období 2014–2020, kdežto zdroje na 
roky 2021 a 2022 a případně na roky 2023 
a 2024 pocházejí z nástroje Evropské unie 
na podporu oživení. Část dodatečných 
prostředků by měla být přidělena na 
technickou pomoc z podnětu Komise. 
Komise by v aktu v přenesené pravomoci 
měla stanovit rozdělení zbývajícího 
objemu dodatečných zdrojů pro každý 
členský stát na základě metody pro 
přidělování založené na nejnovějších 
dostupných objektivních statistických 
údajích o relativní prosperitě členských 
států a velikosti dopadu současné krize na 
jejich hospodářství a společnost. Vzhledem 
ke zvláštní zranitelnosti hospodářství a 
společnosti v nejvzdálenějších regionech 
by metoda přidělování měla pro tyto 
regiony počítat se zvláštní dodatečnou 
částkou. Aby bylo možné zohlednit 
vyvíjející se povahu dopadů krize a přidělit 
dodatečné zdroje připadající na rok 2022 a 
případně na roky 2023 a 2024, mělo by se 
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rozdělení v roce 2021 revidovat na základě 
téže metody přidělování a s využitím 
nejnovějších statistických údajů 
dostupných k 19. říjnu 2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
bod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K doplnění opatření, jež jsou k 
dispozici v rámci podpory z EFRR, která 
byla rozšířena nařízeními Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/460 a (EU) 
2020/558, by členské státy měly mít i 
nadále možnost využívat dodatečné zdroje 
především na investice do výrobků a 
služeb v oblasti zdravotnictví, na 
poskytování podpory v podobě provozního 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky, na operace přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 
občanům základní služby nebo na 
hospodářskou podporu regionům, které 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež byla 
krizí zasažena nejvíce. Měla by se rovněž 
podporovat technická pomoc. V zájmu 
zjednodušení programování a provádění 
dodatečných zdrojů je vhodné, aby se tyto 
zdroje soustředily výhradně na nový 
tematický cíl „Podpora zotavení z krize v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a 
příprava ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství“, který by 
měl rovněž být jedinou investiční prioritou.

(9) K doplnění opatření, jež jsou k 
dispozici v rámci podpory z EFRR, která 
byla rozšířena nařízeními Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2020/460 a (EU) 
2020/558, by členské státy měly mít i 
nadále možnost využívat dodatečné zdroje 
především na investice do výrobků a 
služeb v oblasti zdravotnictví, včetně 
přeshraničních zdravotnických služeb, na 
poskytování podpory v podobě provozního 
kapitálu nebo investiční podpory pro malé 
a střední podniky, na operace přispívající k 
přechodu na digitální a zelenou 
ekonomiku, infrastrukturu poskytující 
občanům základní služby, mimo jiné ve 
venkovských oblastech, nebo na 
hospodářskou podporu regionům, které 
jsou nejzávislejší na odvětvích, jež byla 
krizí zasažena nejvíce. Měla by se rovněž 
podporovat technická pomoc. V zájmu 
zjednodušení programování a provádění 
dodatečných zdrojů je vhodné, aby se tyto 
zdroje soustředily výhradně na nový 
tematický cíl „Podpora zotavení z krize v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a 
příprava ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství“, který by 
měl rovněž být jedinou investiční prioritou.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V případě ESF by členské státy 
měly dodatečné zdroje použít především na 

(10) V případě ESF by členské státy 
měly dodatečné zdroje použít především na 
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podporu zachování pracovních míst, mimo 
jiné prostřednictvím režimů zkrácené 
pracovní doby a podpory osob samostatně 
výdělečně činných, vytváření pracovních 
míst, zejména pro osoby ve zranitelném 
postavení, na podporu opatření pro 
zaměstnanost mladých lidí, vzdělávání a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností a 
zlepšení přístupu k sociálním službám 
obecného zájmu, a to i pro děti. Je třeba 
vyjasnit, že za současných mimořádných 
okolností lze podporu režimů zkrácené 
pracovní doby pro zaměstnance a osoby 
samostatně výdělečně činné v souvislosti s 
pandemií COVID-19 poskytovat i v 
případě, že není kombinována s aktivními 
opatřeními na trhu práce, ledaže tato 
opatření ukládají vnitrostátní právní 
předpisy. Unie by tyto režimy zkrácené 
pracovní doby měla podporovat dočasně.

podporu zachování pracovních míst, a to i 
ve venkovských oblastech, mimo jiné 
prostřednictvím režimů zkrácené pracovní 
doby a podpory osob samostatně výdělečně 
činných, vytváření pracovních míst, 
zejména pro osoby ve zranitelném 
postavení, na podporu opatření pro 
zaměstnanost mladých lidí, vzdělávání a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností a 
zlepšení přístupu k sociálním službám 
obecného zájmu, a to i pro děti. Je třeba 
vyjasnit, že za současných mimořádných 
okolností lze podporu režimů zkrácené 
pracovní doby pro zaměstnance a osoby 
samostatně výdělečně činné v souvislosti s 
pandemií COVID-19 poskytovat i v 
případě, že není kombinována s aktivními 
opatřeními na trhu práce, ledaže tato 
opatření ukládají vnitrostátní právní 
předpisy. Unie by tyto režimy zkrácené 
pracovní doby měla podporovat dočasně.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Vzhledem k tomu, že dočasné 
uzavření hranic mezi členskými státy 
vyvolalo značné problémy pro 
přeshraniční společenství, měly by členské 
státy využít 5 % dodatečných zdrojů na 
podporu přeshraničních projektů, a to tak, 
že navážou na stávající projekty 
spolupráce v rámci iniciativy Interreg 
nebo vytvoří nové.

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby měly členské státy dostatek 
finančních prostředků na rychlé provedení 
krizových opatření v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a přípravou ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství, je v zájmu rychlého 
provedení opatření podporovaných z 
dodatečných zdrojů nezbytné poskytnout 
vyšší počáteční předběžnou platbu. 
Počáteční předběžné financování by 
členským státům mělo zajistit prostředky k 
tomu, aby příjemcům v případě potřeby 
poskytly zálohové platby a po předložení 
žádostí o platbu jim mohly prostředky 
rychle vyplácet.  

(11) Aby měly členské státy dostatek 
finančních prostředků na rychlé provedení 
krizových opatření v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a přípravou ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství, je v zájmu rychlého 
provedení opatření podporovaných z 
dodatečných zdrojů nezbytné poskytnout 
vyšší počáteční předběžnou platbu nebo 
případně roční předběžné financování. 
Počáteční předběžné financování by 
členským státům mělo zajistit prostředky k 
tomu, aby příjemcům v případě potřeby 
poskytly zálohové platby a po předložení 
žádostí o platbu jim mohly prostředky 
rychle vyplácet.  

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby mohly členské státy v rámci 
stávajícího programového období rychle 
uvolňovat dodatečné zdroje na zotavení z 
krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a 
přípravu ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství, je 
opodstatněné, aby výjimečně nemusely 
dodržovat předběžné podmínky a 
požadavky týkající se výkonnostní rezervy 
a uplatňování výkonnostního rámce, 
tematického zaměření, a to i co se týče 
prahových hodnot stanovených u EFRR 
pro udržitelný rozvoj měst, a požadavků na 
přípravu komunikační strategie pro 

(14) Aby mohly členské státy v rámci 
stávajícího programového období rychle 
uvolňovat dodatečné zdroje na zotavení z 
krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a 
přípravu ekologického, digitálního a 
odolného oživení hospodářství, je 
opodstatněné, aby výjimečně nemusely 
dodržovat předběžné podmínky a 
požadavky týkající se výkonnostní rezervy 
a uplatňování výkonnostního rámce, 
tematického zaměření, a to i co se týče 
prahových hodnot stanovených u EFRR 
pro udržitelný rozvoj měst, a požadavků na 
přípravu komunikační strategie pro 
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dodatečné zdroje. Je však třeba, aby 
členské státy provedly do 31. prosince 
2024 alespoň jedno hodnocení s cílem 
posoudit účinnost, efektivnost a dopad 
dodatečných zdrojů a také to, jak přispěly 
ke splnění cílů nového specializovaného 
tematického cíle. Aby se daly na úrovni 
Unie snáze zajistit srovnatelné informace, 
doporučuje se členským státům, aby u 
každého programu používaly specifické 
ukazatele, které poskytla Komise. Členské 
státy a řídicí orgány by navíc při plnění 
svých povinností souvisejících s 
informacemi, komunikací a zviditelněním 
měly zvyšovat povědomí o výjimečných 
opatřeních Unie a zdrojích, které poskytla, 
zejména informováním potenciálních 
příjemců, příjemců, účastníků, konečných 
příjemců finančních nástrojů a široké 
veřejnosti o existenci a objemu 
dodatečných zdrojů a dodatečné podpoře, 
která z nich plyne.

dodatečné zdroje. Je však třeba, aby 
členské státy provedly do 31. prosince 
2024 nebo v případě, že budou poskytnuty 
dodatečné zdroje na rozpočtový závazek 
pro roky 2023 a 2024, do 31. prosince 
2026 alespoň jedno hodnocení s cílem 
posoudit účinnost, efektivnost a dopad 
dodatečných zdrojů a také to, jak přispěly 
ke splnění cílů nového specializovaného 
tematického cíle. Aby se daly na úrovni 
Unie snáze zajistit srovnatelné informace, 
doporučuje se členským státům, aby u 
každého programu používaly specifické 
ukazatele, které poskytla Komise. Členské 
státy a řídicí orgány by navíc při plnění 
svých povinností souvisejících s 
informacemi, komunikací a zviditelněním 
měly zvyšovat povědomí o výjimečných 
opatřeních Unie a zdrojích, které poskytla, 
zejména informováním potenciálních 
příjemců, příjemců, účastníků, konečných 
příjemců finančních nástrojů a široké 
veřejnosti o existenci a objemu 
dodatečných zdrojů a dodatečné podpoře, 
která z nich plyne.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby se tyto dodatečné zdroje 
podařilo nasměrovat do nejpotřebnějších 
zeměpisných oblastí, nebudou se dodatečné 
zdroje přidělené EFRR a ESF výjimečně, a 
aniž jsou dotčena obecná pravidla pro 
přidělování zdrojů ze strukturálních fondů, 
členit podle jednotlivých kategorií regionů. 
Předpokládá se však, že členské státy 
zohlední potřeby v jednotlivých regionech 
a jejich úroveň rozvoje, aby středem 
pozornosti v souladu s cíli hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti podle článku 

(15) Aby se tyto dodatečné zdroje 
podařilo nasměrovat do nejpotřebnějších 
zeměpisných oblastí, nebudou se dodatečné 
zdroje přidělené EFRR a ESF výjimečně, a 
aniž jsou dotčena obecná pravidla pro 
přidělování zdrojů ze strukturálních fondů, 
členit podle jednotlivých kategorií regionů. 
Předpokládá se však, že členské státy 
zohlední potřeby v jednotlivých regionech 
vyplývající z dopadů pandemie COVID-
19, jakož i jejich úroveň rozvoje, aby 
středem vyvážené pozornosti v souladu s 
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173 SFEU zůstaly méně rozvinuté regiony. 
Členské státy by rovněž měly v souladu se 
zásadami partnerství zapojit místní a 
regionální orgány i příslušné orgány 
zastupující občanskou společnost.

cíli hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti podle článku 173 SFEU byly 
nejen méně rozvinuté regiony, ale také 
regiony a města nejvíce zasažená 
pandemií. Členské státy by rovněž měly v 
souladu se zásadami partnerství zapojit 
místní a regionální orgány i příslušné 
orgány zastupující občanskou společnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vzhledem k pandemii COVID-19 a 
naléhavé potřebě řešit související krizi v 
oblasti veřejného zdraví se má za to, že je 
nezbytné uplatnit výjimku ze lhůty osmi 
týdnů uvedenou v článku 4 Protokolu č. 1 
o úloze vnitrostátních parlamentů 
v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě 
o Evropské unii, Smlouvě o fungování 
Evropské unie a Smlouvě o založení 
Evropského společenství pro atomovou 
energii.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh zprávy je sice neodkladný, nicméně stále je dostatek času poskytnout 
vnitrostátním parlamentům lhůtu v obvyklé délce osmi týdnů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 91 – odst. 1a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„1a. Kromě celkových prostředků 
uvedených v odstavci 1 jsou na rozpočtový 
závazek pro rok 2020 k dispozici 
dodatečné zdroje ve výši 5 000 000 000 
EUR v běžných cenách na hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost, které se 
přidělují EFRR a ESF.“;

„1a. Kromě celkových prostředků 
uvedených v odstavci 1 jsou na rozpočtový 
závazek pro rok 2020 k dispozici 
dodatečné zdroje ve výši 5 000 000 000 
EUR v cenách z roku 2018 na 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, které se přidělují EFRR a 
ESF.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v článku 2 nařízení 
[nařízení o ERI] se v rámci strukturálních 
fondů provádějí částkou 53 272 800 
000 EUR v běžných cenách z částky 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě i) 
uvedeného nařízení, s výhradou čl. 4 
odst. 3, 4 a 8 uvedeného nařízení.

Opatření uvedená v článku 2 nařízení 
[nařízení o ERI] se v rámci strukturálních 
fondů provádějí částkou 53 272 800 
000 EUR v cenách z roku 2018 z částky 
uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a) bodě i) 
uvedeného nařízení, s výhradou čl. 4 
odst. 3, 4 a 8 uvedeného nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Mimořádné dodatečné zdroje 
uvedené v čl. 91 odst. 1a a článku 92a 
(dále jen „dodatečné zdroje“) jsou k 

1. Nejméně 95 % dodatečných zdrojů 
uvedených v čl. 91 odst. 1a a článku 92a 
(dále jen „dodatečné zdroje“) jsou k 
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dispozici v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost na pomoc při podpoře 
zotavení z krize v souvislosti s pandemií 
COVID-19 a přípravě ekologického, 
digitálního a odolného oživení 
hospodářství (REACT-EU). Dodatečné 
zdroje se použijí k provádění technické 
pomoci podle odstavce 6 tohoto článku a 
operací, jimiž se provádí tematický cíl 
podle odstavce 10 tohoto článku.

dispozici v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost a až 5 % těchto zdrojů je k 
dispozici v rámci cíle Evropská územní 
spolupráce. V obou případech jsou 
dodatečné zdroje určeny na pomoc při 
podpoře zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravě 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství (REACT-EU). 
Dodatečné zdroje se použijí k provádění 
technické pomoci podle odstavce 6 tohoto 
článku a operací, jimiž se provádí 
tematický cíl podle odstavce 9 tohoto 
článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92b – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodatečné zdroje na roky 2021 a 2022 jsou 
k dispozici z dodatečných zdrojů 
uvedených v článku 92a. Dodatečné zdroje 
stanovené v článku 92a rovněž podporují 
správní výdaje do výše 18 000 000 EUR v 
běžných cenách.

Dodatečné zdroje na roky 2021 a 2022 jsou 
k dispozici z dodatečných zdrojů 
uvedených v článku 92a. Odchylně od 
prvního pododstavce a na základě 
odůvodněné žádosti členského státu 
mohou být dodatečné zdroje rovněž k 
dispozici pro rozpočtový závazek na roky 
2023 a 2024. Dodatečné zdroje stanovené 
v článku 92a jsou doplněné o podporu na 
správní výdaje ve výši až 18 000 000 EUR 
v cenách z roku 2018. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Komise je v souladu s článkem 149 
oprávněna přijmout akt v přenesené 
pravomoci, kterým stanoví rozdělení 
dodatečných zdrojů jako prostředků ze 
strukturálních fondů na roky 2020 a 2021 
pro každý členský stát v souladu s kritérii a 
metodikou stanovenými v příloze VIIa. V 
roce 2021 se provede revize uvedeného 
aktu v přenesené pravomoci za účelem 
rozdělení dodatečných zdrojů pro rok 2022 
na základě údajů dostupných k 19. říjnu 
2021. Bude případně provedena i v roce 
2022 v souvislosti s rozpočtovými závazky 
na roky 2023 a 2024 s využitím 
nejnovějších dostupných statistických 
údajů. Revize provedené v roce 2021 a 
případně v roce 2022 zajistí, aby operační 
programy nebyly vystaveny negativním 
dopadům.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát přidělí na operační 
programy dodatečné zdroje, které jsou na 
programování k dispozici v rámci EFRR a 
ESF.

Každý členský stát přidělí na operační 
programy, včetně místních a regionálních 
orgánů, jakož i příslušných subjektů 
zastupujících občanskou společnost, v 
souladu se zásadou partnerství dodatečné 
zdroje, které jsou na programování k 
dispozici v rámci EFRR a ESF. Až 5 % 
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dodatečných zdrojů se využije na 
přeshraniční projekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Až 4 % celkových dodatečných 
zdrojů v rámci EFRR a ESF lze přidělit na 
technickou pomoc v rámci jakéhokoli 
stávajícího operačního programu 
podporovaného z EFRR nebo ESF nebo na 
nový operační program uvedený v odstavci 
10.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odchylně od čl. 81 odst. 1 a čl. 134 odst. 1 
činí počáteční předběžné financování, které 
má být vyplaceno v důsledku rozhodnutí 
Komise o přijetí operačního programu 
nebo schválení změny operačního 
programu pro účely přidělení dodatečných 
zdrojů, 50 % z dodatečných zdrojů 
přidělených na programy na rok 2020 v 
rámci nového tematického cíle uvedeného 
v odstavci 9 tohoto článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely použití čl. 134 odst. 2 na roční 
předběžné financování v letech 2021, 
2022 a 2023 zahrnuje výše podpory z 
fondů na celé programové období pro daný 
operační program dodatečné zdroje.

Odchylně od čl. 134 odst. 2 a na základě 
odůvodněné žádosti členského státu může 
roční předběžné financování v letech 
2021, 2022 a případně 2023 a 2024 tvořit 
až 50 % z dodatečných zdrojů přidělených 
na programy v rámci nového tematického 
cíle uvedeného v odstavci 9. Pro účely 
výpočtu ročního předběžného financování 
v letech 2021, 2022, 2023 a případně 2024 
zahrnuje výše podpory z fondů na celé 
programové období pro daný operační 
program dodatečné zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Dodatečné prostředky, které nejsou 
přiděleny na technickou pomoc, se použijí 
v rámci nového tematického cíle 
stanoveného v odstavci 9 k podpoře 
opatření na zotavení z krize v souvislosti s 
pandemií COVID-19 a přípravu 
ekologického, digitálního a odolného 
oživení hospodářství.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou přidělit dodatečné 
zdroje na jednu nebo více samostatných 
prioritních os v rámci stávajícího 
operačního programu nebo programů, nebo 
na nový operační program uvedený v 
odstavci 11. Odchylně od čl. 26 odst. 1 se 
program vztahuje na období do 31. 
prosince 2022, s výhradou výše uvedeného 
odstavce 4.

Členské státy mohou přidělit dodatečné 
zdroje na jednu nebo více samostatných 
prioritních os v rámci stávajícího 
operačního programu nebo programů, nebo 
na nový operační program uvedený v 
odstavci 10. Odchylně od čl. 26 odst. 1 se 
program vztahuje na období do 31. 
prosince 2022 nebo, pokud se použije 
odchylka uvedená v odstavci 2, do 31. 
prosince 2024 s výhradou výše uvedeného 
odstavce 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92b – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě EFRR se dodatečné zdroje 
použijí především na podporu investic do 
výrobků a služeb ve zdravotnictví, včetně 
přeshraničních zdravotnických služeb, na 
podporu ve formě provozního kapitálu 
nebo investiční a poradenské podpory 
malým a středním podnikům, na investice 
přispívající k přechodu na digitální a 
zelenou ekonomiku, investice do 
infrastruktury poskytující základní služby 
občanům, mimo jiné ve venkovských 
oblastech, a na hospodářská opatření v 
regionech, které jsou nejzávislejší na 
odvětvích, jež krize postihla nejvíce.
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Or. en

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě ESF se dodatečné zdroje použijí 
především k zachování pracovních míst, a 
to i prostřednictvím režimů zkrácené 
pracovní doby a podpory osob samostatně 
výdělečně činných, a to i v případě, že tato 
podpora není spojena s aktivními 
opatřeními na trhu práce, ledaže tato 
opatření ukládají vnitrostátní právní 
předpisy. Dodatečné zdroje rovněž podpoří 
tvorbu pracovních míst, zejména pro osoby 
ve zranitelném postavení, opatření pro 
zaměstnanost mladých lidí, vzdělávání a 
odbornou přípravu, rozvoj dovedností, 
zejména na podporu zelené a digitální 
transformace, a na zlepšení přístupu k 
sociálním službám obecného zájmu, včetně 
služeb pro děti.

V případě ESF se dodatečné zdroje použijí 
především k zachování pracovních míst, 
mimo jiné ve venkovských oblastech, a to i 
prostřednictvím režimů zkrácené pracovní 
doby a podpory osob samostatně výdělečně 
činných, a to i v případě, že tato podpora 
není spojena s aktivními opatřeními na trhu 
práce, ledaže tato opatření ukládají 
vnitrostátní právní předpisy. Dodatečné 
zdroje rovněž podpoří tvorbu pracovních 
míst, zejména pro osoby ve zranitelném 
postavení, opatření pro zaměstnanost 
mladých lidí, vzdělávání a odbornou 
přípravu, rozvoj dovedností, zejména na 
podporu zelené a digitální transformace, a 
na zlepšení přístupu k sociálním službám 
obecného zájmu, včetně služeb pro děti.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 92b – odst. 9 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Revidovaný plán financování uvedený v 
čl. 96 odst. 2 písm. d) stanoví přidělení 
dodatečných zdrojů na roky 2020, 2021 a 
případně na rok 2022, aniž by se určovaly 
částky pro výkonnostní rezervu a 

Revidovaný plán financování uvedený v 
čl. 96 odst. 2 písm. d) stanoví přidělení 
dodatečných zdrojů na roky 2020, 2021 a 
případně na rok 2022, 2023 a 2024, aniž by 
se určovaly částky pro výkonnostní rezervu 
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provádělo členění podle kategorie regionů. a provádělo členění podle kategorie 
regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 29 odst. 3 a 4 a čl. 30 odst. 
2 Komise schválí jakýkoli nový 
specializovaný operační program nebo 
jakoukoli změnu stávajícího programu do 
10 pracovních dní od jeho předložení ze 
strany členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 120 odst. 3 prvního a 
druhého pododstavce lze na prioritní osu 
nebo osy, které jsou podporovány z 
dodatečných zdrojů plánovaných v rámci 
tematického cíle podle odstavce 10 tohoto 
článku, použít spolufinancování až do výše 
100 %.

Odchylně od čl. 120 odst. 3 prvního a 
druhého pododstavce lze na prioritní osu 
nebo osy, které jsou podporovány z 
dodatečných zdrojů plánovaných v rámci 
tematického cíle podle odstavce 9 tohoto 
článku, použít spolufinancování až do výše 
100 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od čl. 56 odst. 3 a čl. 114 odst. 2 
členské státy zajistí, aby do 31. prosince 
2024 bylo provedeno alespoň jedno 
hodnocení využití dodatečných zdrojů s 
cílem posoudit jejich účinnost, efektivnost, 
dopad a také to, jak přispěly k tematickému 
cíli podle odstavce 10 tohoto článku.

Odchylně od čl. 56 odst. 3 a čl. 114 odst. 2 
členské státy zajistí, aby do 31. prosince 
2024 nebo, pokud se použije odchylka 
uvedená v pododstavci 3 odstavce 2 tohoto 
článku, do 31. prosince 2026 bylo 
provedeno alespoň jedno hodnocení využití 
dodatečných zdrojů s cílem posoudit jejich 
účinnost, efektivnost, dopad a také to, jak 
přispěly k tematickému cíli podle odstavce 
9 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkaz na „fond“, „fondy“ nebo „fondy 
ESI“ v oddílu 2.2 přílohy XII musí být 
buď nahrazen, nebo doplněn odkazem na 
[REACT-EU], poskytuje-li se na operace 
finanční podpora z dodatečných zdrojů.“;

Odkaz na „fond“, „fondy“ nebo „fondy 
ESI“ v oddílu 2.2 přílohy XII musí být 
doplněn odkazem na [REACT-EU], 
poskytuje-li se na operace finanční podpora 
z dodatečných zdrojů. Odkaz na dodatečné 
zdroje v rámci REACT-EU se uvede v 
podobě hashtagu nebo jiných 
vysvětlujících nástrojů s cílem občanům 
jasně sdělit, že daný projekt je financován 
jako součást reakce Unie na pandemii 
COVID-19.“;

Or. en



PE654.026v01-00 24/29 PR\1209048CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 149 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

2a. v článku 149 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3, čl. 12 
druhém pododstavci, čl. 22 odst. 7 čtvrtém 
pododstavci, čl. 37 odst. 13, čl. 38 odst. 4 
třetím pododstavci, čl. 39a odst. 7, čl. 40 
odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 1 druhém 
pododstavci a odst. 6, čl. 61 odst. 3 
druhém, třetím, čtvrtém a sedmém 
pododstavci, čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 4, 
čl. 67 odst. 5a, čl. 68 druhém pododstavci, 
čl. 101 čtvrtém pododstavci, čl. 122 odst. 2 
pátém pododstavci, čl. 125 odst. 8 prvním 
pododstavci a odst. 9, čl. 127 odst. 7 a 8 a 
čl. 144 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu 
od 21. prosince 2013 do 31. prosince 2020.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3, čl. 12 
druhém pododstavci, čl. 22 odst. 7 čtvrtém 
pododstavci, čl. 37 odst. 13, čl. 38 odst. 4 
třetím pododstavci, čl. 39a odst. 7, čl. 40 
odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 1 druhém 
pododstavci a odst. 6, čl. 61 odst. 3 
druhém, třetím, čtvrtém a sedmém 
pododstavci, čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 4, 
čl. 67 odst. 5a, čl. 68 druhém pododstavci, 
čl. 92b odst. 4, čl. 101 čtvrtém 
pododstavci, čl. 122 odst. 2 pátém 
pododstavci, čl. 125 odst. 8 prvním 
pododstavci a odst. 9, čl. 127 odst. 7 a 8 a 
čl. 144 odst. 6 je svěřena Komisi na dobu 
od 21. prosince 2013 do 31. prosince 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 149 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

2b. v článku 149 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
5 odst. 3, čl. 12 druhém pododstavci, čl. 22 
odst. 7 čtvrtém pododstavci, čl. 37 odst. 13, 
čl. 38 odst. 4 třetím pododstavci, čl. 39a 

3. Evropský parlament nebo Rada 
mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 
5 odst. 3, čl. 12 druhém pododstavci, čl. 22 
odst. 7 čtvrtém pododstavci, čl. 37 odst. 13, 
čl. 38 odst. 4 třetím pododstavci, čl. 39a 
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odst. 7, čl. 40 odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 
odst. 1 druhém pododstavci a odst. 6, čl. 61 
odst. 3 druhém, třetím, čtvrtém a sedmém 
pododstavci, čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 4, 
čl. 67 odst. 5a, čl. 68 druhém pododstavci, 
čl. 101 čtvrtém pododstavci, čl. 122 odst. 2 
pátém pododstavci, čl. 125 odst. 8 prvním 
pododstavci a odst. 9, čl. 127 odst. 7 a 8 a 
čl. 144 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

odst. 7, čl. 40 odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 
odst. 1 druhém pododstavci a odst. 6, čl. 61 
odst. 3 druhém, třetím, čtvrtém a sedmém 
pododstavci, čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 4, 
čl. 67 odst. 5a, čl. 68 druhém pododstavci, 
čl. 92b odst. 4, čl. 101 čtvrtém 
pododstavci, čl. 122 odst. 2 pátém 
pododstavci, čl. 125 odst. 8 prvním 
pododstavci a odst. 9, čl. 127 odst. 7 a 8 a 
čl. 144 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Nařízení (EU) č. 1303/2013
Čl. 149 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

2c. v článku 149 se odstavec 5 
nahrazuje tímto:

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 5 odst. 3, čl. 12 druhého 
pododstavce, čl. 22 odst. 7 čtvrtého 
pododstavce, čl. 37 odst. 13, čl. 38 odst. 4 
třetího pododstavce, čl. 39a odst. 7, čl. 40 
odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 1 druhého 
pododstavce a odst. 6, čl. 61 odst. 3 
druhého, třetího, čtvrtého a sedmého 
pododstavce, čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 4, 
čl. 67 odst. 5a, čl. 68 druhého pododstavce, 
čl. 101 čtvrtého pododstavce, čl. 122 odst. 
2 pátého pododstavce, čl. 125 odst. 8 
prvního pododstavce a odst. 9, čl. 127 odst. 
7 a 8 a čl. 144 odst. 6 vstoupí v platnost, 
pouze pokud proti němu Evropský 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 5 odst. 3, čl. 12 druhého 
pododstavce, čl. 22 odst. 7 čtvrtého 
pododstavce, čl. 37 odst. 13, čl. 38 odst. 4 
třetího pododstavce, čl. 39a odst. 7, čl. 40 
odst. 4, čl. 41 odst. 3, čl. 42 odst. 1 druhého 
pododstavce a odst. 6, čl. 61 odst. 3 
druhého, třetího, čtvrtého a sedmého 
pododstavce, čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 4, 
čl. 67 odst. 5a, čl. 68 druhého pododstavce, 
čl. 92b odst. 4, čl. 101 čtvrtého 
pododstavce, čl. 122 odst. 2 pátého 
pododstavce, čl. 125 odst. 8 prvního 
pododstavce a odst. 9, čl. 127 odst. 7 a 8 a 
čl. 144 odst. 6 vstoupí v platnost, pouze 
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parlament nebo Rada nevysloví námitky ve 
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 
tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament a Rada před uplynutím této lhůty 
uvědomí Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
a Rada před uplynutím této lhůty uvědomí 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 1a
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě do 31. prosince 2023 hodnotící 
zprávu o REACT-EU zahrnující 
rozpočtové závazky na roky 2020, 2021 a 
2022. Součástí zprávy budou i informace 
o naplňování cílů REACT-EU, účinném 
využívání příslušných zdrojů, o typech 
financovaných opatření, příjemcích a 
konečných příjemcích finančních přídělů 
a jejich evropské přidané hodnotě pro 
podporu hospodářského oživení.
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě do 31. prosince 2025 doplňující 
hodnotící zprávu zahrnující rozpočtové 
závazky na roky 2023 a 2024 v rámci 
odchylky uvedené v čl. 92b odst. 2 
nařízení (EU) č. 1303/2013.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je REACT-EU z technického hlediska pouze změnou nařízení o společných 
ustanoveních na období 2014–2020, zajišťuje značné nové finanční prostředky a omezuje 
administrativní zátěž, a tudíž i kontroly výdajů. Je proto vhodné, aby Komise zhodnotila 
dopady těchto opatření, a zajistila tak užitečné vstupní informace pro budoucí plánování 
politiky soudržnosti.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Souvislosti předcházející pomoci při oživení pro soudržnost a území Evropy (REACT-EU)

REACT-EU je návrh, který předložila Evropská komise za účelem řešení ekonomických 
dopadů pandemie Covid-19. Ukončení či zpomalení hospodářských činností v celé Unii 
způsobilo značné hospodářské a sociální škody a REACT-EU se má stát jedním z nástrojů k 
jejich nápravě. Vychází ze dvou dřívějších návrhů týkajících se politiky soudržnosti, 
investiční iniciativy pro reakci na koronavirus (CRII) a investiční iniciativy pro reakci na 
koronavirus plus (CRII+), přičemž oba změnily pravidla pro regionální výdaje s cílem 
usnadnit oživení.

B. Oblast působnosti návrhu

Návrh týkající se REACT-EU má pozměnit nařízení o společných ustanoveních v souvislosti 
s finančními prostředky na soudržnost na období 2014–2020. Poskytuje dodatečné rozpočtové 
prostředky ve dvou částech, na rok 2020 a na období 2021–2022, a rovněž stanoví celou řadu 
odchylek od běžných pravidel pro výdaje na soudržnost, jež se týkají konkrétně dodatečných 
rozpočtových prostředků na hospodářskou a sociální obnovu. REACT-EU se nebude 
vztahovat na Spojené království (ani v rozpočtovém roce 2020), neboť podle dohody o 
vystoupení nejsou navýšení rozpočtu pro Spojené království během přechodného období 
závazná.

C. Rozpočtové aspekty

Podle návrhu bude během rozpočtového roku 2020 k dispozici dodatečných 5 miliard EUR, 
jež budou zahrnuty do rozpočtu. Návrh také stanoví dalších 42 miliard EUR v roce 2021 a 11 
miliard EUR v roce 2022, které budou „mimo“ rozpočet, neboť se bude jednat o vnější 
účelově vázané zdroje. Spoluzpravodajové navrhli, aby dodatečné zdroje byly rovněž k 
dispozici pro rozpočtový závazek v roce 2023 a/nebo popřípadě v roce 2024.

D. Problém vnějších účelově vázaných zdrojů

Vnější účelově vázané zdroje jsou zvláštní kategorií zdrojů EU, které jsou ze souhrnného 
rozpočtu „vyřazeny“, neboť je lze použít pouze na zvláštní účel. V obecné rovině se jedná o 
příjmy ze splacených grantů a jiných náhrad výdajů, přičemž je lze využít pouze na jejich 
původní účel, a o platby ze třetích zemí na zvláštní programy, jež lze samozřejmě použít 
pouze na programy určené dotčenou zemí. Jsou-li vnější účelově vázané zdroje používány v 
jiných oblastech, mohou nastolovat otázky demokratické odpovědnosti, neboť tyto prostředky 
nepodléhají témuž demokratickému dohledu jako zbývající část rozpočtu a představují 
výjimku ze zásady univerzálnosti (a pravděpodobně i upřímnosti).

E. Rozdělení zdrojů

V návrhu jsou zdroje členěny podle členských států, nikoli regionů, jak je v oblasti politiky 
soudržnosti obvyklé. Komise však tuto skutečnost odůvodňuje zvláštní povahou finančních 
prostředků, které mají řešit hospodářské a sociální důsledky krize Covid-19. Rozdělení zdrojů 
podle členských států má být realizováno podle pravidel stanovených v nové příloze VIIa a 
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použitých v prováděcím aktu Komise. Spoluzpravodajové navrhují, aby byl tento akt 
nahrazen aktem v přenesené pravomoci.

F. Nový tematický cíl

REACT-EU vytváří nový, jediný tematický cíl, na nějž budou dodatečné finanční prostředky 
zaměřeny, nazvaný „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a příprava 
ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství“. Tento tematický cíl platí jak pro 
EFRR, tak i ESF v souvislosti se stávajícími operačními programy nebo zvláštními novými 
programy dle volby členského státu.

G. Zvýšení pružnosti výdajů v oblasti soudržnosti

U dodatečných finančních prostředků podle REACT-EU nový článek 92b stanoví řadu 
odchylek, díky nimž je programování a provádění flexibilnější. Například jsou možné 
převody mezi EFRR a ESF a ve prospěch fondu FEAD, přičemž jsou použitelná pouze 
pravidla fondu, který prostředky získá.

H. Míra předběžného financování

Dodatečné zdroje povedou k obzvláště vysoké míře předběžného financování dosahující 50 
%.

I. Míra spolufinancování

Návrh týkající se REACT-EU stanoví míru spolufinancování ve výši až 100 % u výdajů 
souvisejících s hospodářským oživením.

J. Ostatní odchylky

Na provádění dodatečných finančních prostředků se navíc nebudou vztahovat obvyklá 
pravidla pro tematické zaměření, předběžné podmínky, výkonnostní rezervu ani určité lhůty 
zavedené nařízeními o iniciativě CRII či CRII+.

K. Komunikace
Projekty financované v rámci REACT-EU budou muset tyto finanční prostředky v souladu s 
obvyklými pravidly pro projekty v oblasti soudržnosti veřejně přiznat.

L. Závěr

Spoluzpravodajové tento návrh velmi pečlivě zvážili a navrhují, aby byl přijat, nicméně se 
změnami uvedenými v této zprávě. Je však třeba zdůraznit, že různé odchylky a flexibilní 
pravidla, která návrh obsahuje, musí zůstat dočasné povahy a že politika soudržnosti se musí 
od roku 2023 vrátit ke svým obvyklým pravidlům a kontrolám. Platí to zejména o masivním 
využívání vnějších účelově vázaných zdrojů, které lze ve výjimečných případech tolerovat, 
ale nemohou se stát trvalým jevem, neboť jejich využívání ohrožuje demokratické 
rozhodování o rozpočtu EU.


