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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

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

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

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

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

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

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

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

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

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 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)
(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2020)0451),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 117 a článok 322 ods. 1 písm. a) Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu 
parlamentu (C9-0149/2020),

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

– po porade s Dvorom audítorov,

– po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

– po porade s Výborom regiónov,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru 
pre zamestnanosť a sociálne veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0000/2020),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má 
v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Názov

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 2

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. Okrem toho by sa 
revíziou viacročného finančného rámca na 
roky 2014 – 2020 mali uvoľniť dodatočné 
zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3

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 
2021 upraviť na základe tej istej metódy 
prideľovania rozpočtových prostriedkov 
a s použitím najnovších štatistických 

(5) Na podporu členských štátov a 
regiónov, ktoré náprava dôsledkov krízy 
v kontexte pandémie COVID-19 najviac 
zasiahla a ktoré pripravujú zelenú, 
digitálnu a odolnú obnovu hospodárstva, 
by sa mala poskytnúť dodatočná 
mimoriadna suma vo výške 
58 272 800 000 EUR (v 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 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 
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. Vzhľadom na 
osobitnú zraniteľnosť hospodárstiev a 
spoločností najvzdialenejších regiónov by 
mala metóda prideľovania rozpočtových 
prostriedkov obsahovať vyhradenú 
dodatočnú sumu pre uvedené regióny. 



PE654.026v01-00 8/29 PR\1209048SK.docx

SK

údajov dostupných k 19. októbru 2021, a to 
s cieľom rozdeliť podiel dodatočných 
zdrojov na rok 2022.

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 4

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. 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 
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programov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

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) 2020/558, 
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 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 vrátane 
cezhraničných zdravotníckych služieb, 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6

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 
vrátane tých 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 
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 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Keďže dočasné uzavretie hraníc 
medzi členskými štátmi viedlo k značným 
výzvam pre cezhraničné komunity, 
členské štáty by mali využiť až 5 % 
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dodatočných zdrojov na podporu 
cezhraničných projektov využitím 
existujúcich alebo vytvorením nových 
projektov spolupráce Interreg.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8

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 
hospodárstva, je potrebné zvýšiť 
počiatočné zálohové platby alebo prípadne 
ročné predbežné financovanie 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 9

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 

(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 
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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.

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 
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 10

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 
vyplývajúce z vplyvu pandémie COVID-
19, ako aj úrovne rozvoja s cieľom 
zabezpečiť vyváženú pozornosť zameranú 
na menej rozvinuté regióny v súlade 
s cieľmi hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti stanovenými v článku 173 
ZFEÚ a na pandémiou najviac postihnuté 
regióny a mestá. 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 11

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 

vypúšťa sa
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únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie 
a Zmluve o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento návrh je naliehavý, stále je však čas poskytnúť národným parlamentom zvyčajnú 
osemtýždňovú lehotu.

Pozmeňujúci návrh 12

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 cenách za rok 2018 na rozpočtový 
záväzok na rok 2020 a pridelia sa na EFRR 
a ESF.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[ERI] sa vykonávajú v rámci 
štrukturálnych fondov sumou 
53 272 800 000 EUR v bežných cenách zo 
sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a) 
bode i) uvedeného nariadenia s výhradou 

Opatrenia uvedené v článku 2 nariadenia 
[ERI] sa vykonávajú v rámci 
štrukturálnych fondov sumou 
53 272 800 000 EUR v cenách za rok 2018 
zo sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 
písm. a) bode i) uvedeného nariadenia 
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jeho článku 4 ods. 3, 4 a 8. s výhradou jeho článku 4 ods. 3, 4 a 8.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

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 najmenej 
95 % dodatočných zdrojov uvedených 
v článku 91 ods. 1a a článku 92a (ďalej len 
„dodatočné zdroje“) a až 5 % z týchto 
zdrojov bude k dispozícii v rámci cieľa 
Európskej územnej spolupráce. V oboch 
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 9 tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15

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 

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

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 dopĺňajú podporou pre 
administratívne výdavky do výšky 
18 000 000 EUR v cenách za rok 2018. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

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 je splnomocnená prijímať 
delegovaný akt v súlade s článkom 149, 
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. 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. 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 17

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 
príslušné subjekty zastupujúce občiansku 
spoločnosť v súlade so zásadou 
partnerstva. Až do 5 % dodatočných 
zdrojov sa použije na cezhraničné 
projekty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

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 
v rámci akéhokoľvek existujúceho 
operačného programu podporovaného 
z EFRR alebo ESF alebo nového 
operačného programu uvedeného 
v odseku 10.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 
programy na rok 2020 v rámci nového 
tematického cieľa uvedeného v odseku 10 
tohto článku.

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 
programy na rok 2020 v rámci nového 
tematického cieľa uvedeného v odseku 9 
tohto článku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely uplatňovania článku 134 ods. 2 
na ročné zálohové platby v rokoch 2021, 
2022 a 2023 suma podpory z fondov na 
operačný program na celé programové 
obdobie zahŕňa dodatočné zdroje.

Odchýlkou od článku 134 ods. 2 a na 
základe odôvodnenej žiadosti členského 
štátu môže ročné predbežné financovanie 
na roky 2021, 2022 a prípadne na roky 
2023 a 2024 predstavovať až 50 % 
dodatočných zdrojov pridelených na 
programy v rámci nového tematického 
cieľa uvedeného v odseku 9. Na účely 
vypočítania ročného predbežného 
financovania na roky 2021, 2022, 2023 
a prípadne na rok 2024 suma podpory 
z fondov na operačný program na celé 
programové obdobie zahŕňa dodatočné 
zdroje.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Dodatočné zdroje, ktoré nie sú pridelené na 
technickú pomoc, sa použijú v rámci 
tematického cieľa stanoveného v odseku 9 
na podporu operácií, ktorými sa podporuje 
náprava dôsledkov krízy v kontexte 
pandémie COVID-19 alebo pripravuje 
zelená, digitálna a odolná obnova 
hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22

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 10. Odchylne 
od článku 26 ods. 1 sa program vzťahuje 
na obdobie do 31. decembra 2022 alebo do 
31. decembra 2024, ak platí výnimka 
uvedená v odseku 2, s výhradou 
uvedeného odseku 4.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23

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 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, a to aj vo 
vidieckych oblastiach, a na hospodárske 
opatrenia v regiónoch, ktoré najviac závisia 
od sektorov najviac zasiahnutých krízou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

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 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 
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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.

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. en

Pozmeňujúci návrh 25

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 26

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 
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alebo akúkoľvek zmenu existujúceho 
programu do 10 pracovných dní od ich 
predloženia členským štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od článku 120 ods. 3 prvého 
a druhého pododseku sa môže uplatniť na 
prioritnú os alebo osi podporované 
dodatočnými zdrojmi naprogramovanými 
v rámci tematického cieľa uvedeného 
v odseku 10 tohto článku miera 
spolufinancovania do výšky 100 %.

Odchylne od článku 120 ods. 3 prvého 
a druhého pododseku sa môže uplatniť na 
prioritnú os alebo osi podporované 
dodatočnými zdrojmi naprogramovanými 
v rámci tematického cieľa uvedeného 
v odseku 9 tohto článku miera 
spolufinancovania do výšky 100 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28

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 alebo do 31. decembra 
2026, ak platí výnimka uvedená 
v pododseku 3 odseku 2 tohto článku, 
vykonalo aspoň jedno hodnotenie 
využívania dodatočných zdrojov s cieľom 
posúdiť ich účinnosť, efektívnosť, vplyv 
a spôsob, akým prispeli k tematickému 
cieľu uvedenému v odseku 9 tohto článku.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 29

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 30

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 31

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

Ak sa finančná podpora poskytuje na 
operácie z dodatočných zdrojov, odkaz na 
„fond“, „fondy“ alebo „EŠIF“ 
v prílohe XII oddiele 2.2 sa buď nahradí, 
alebo doplní odkazom na [REACT-EU].“

Ak sa finančná podpora poskytuje na 
operácie z dodatočných zdrojov, odkaz na 
„fond“, „fondy“ alebo „EŠIF“ 
v prílohe XII oddiele 2.2 sa doplní 
odkazom na [REACT-EU].“ Odkaz na 
dodatočné zdroje v rámci REACT-EU sa 
uvádza prostredníctvom hashtagu alebo 
iných prieskumných nástrojov s cieľom 
objasniť občanom, že predmetný projekt 
je financovaný v rámci reakcie Únie na 
pandémiu COVID-19.“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 149 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

2a. v článku 149 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 12 
druhom odseku, článku 22 ods. 7 štvrtom 
pododseku, článku 37 ods. 13, článku 38 
ods. 4 treťom pododseku, článku 39a 
ods. 7, článku 40 ods. 4, článku 41 ods. 3, 
článku 42 ods. 1 druhom pododseku, 
článku 42 ods. 6, článku 61 ods. 3 druhom, 
treťom, štvrtom a siedmom pododseku, 
článku 63 ods. 4, článku 64 ods. 4 a článku 
67 ods. 5a, článku 68 druhom odseku, 
článku 101 štvrtom odseku, článku 122 
ods. 2 piatom pododseku, článku 125 
ods. 8 prvom pododseku, článku 125 
ods. 9, článku 127 ods. 7 a 8 a článku 144 
ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie od 
21. decembra 2013 do 31. decembra 2020.

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 3, článku 12 
druhom odseku, článku 22 ods. 7 štvrtom 
pododseku, článku 37 ods. 13, článku 38 
ods. 4 treťom pododseku, článku 39a ods. 
7, článku 40 ods. 4, článku 41 ods. 3, 
článku 42 ods. 1 druhom pododseku, 
článku 42 ods. 6, článku 61 ods. 3 druhom, 
treťom, štvrtom a siedmom pododseku, 
článku 63 ods. 4, článku 64 ods. 4 a článku 
67 ods. 5a, článku 68 druhom odseku, 
článku 92b ods. 4, článku 101 štvrtom 
odseku, článku 122 ods. 2 piatom 
pododseku, článku 125 ods. 8 prvom 
pododseku, článku 125 ods. 9, článku 127 
ods. 7 a 8 a článku 144 ods. 6 sa Komisii 
udeľuje na obdobie od 21. decembra 2013 
do 31. decembra 2020.“
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Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 149 – odsek 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

2b. v článku 149 sa odsek 3 nahrádza 
takto:

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 3, článku 12 druhom 
odseku, článku 22 ods. 7 štvrtom 
pododseku, článku 37 ods. 13, článku 38 
ods. 4 treťom pododseku, článku 39a 
ods. 7, článku 40 ods. 4, článku 41 ods. 3, 
článku 42 ods. 1 druhom pododseku, 
článku 42 ods. 6, článku 61 ods. 3 druhom, 
treťom, štvrtom a siedmom pododseku, 
článku 63 ods. 4, článku 64 ods. 4 a článku 
67 ods. 5a, článku 68 druhom odseku, 
článku 101 štvrtom odseku, článku 122 
ods. 2 piatom pododseku, článku 125 
ods. 8 prvom pododseku, článku 125 
ods. 9, článku 127 ods. 7 a 8, a článku 144 
ods. 6 môže Európsky parlament alebo 
Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článku 5 ods. 3, článku 12 druhom 
odseku, článku 22 ods. 7 štvrtom 
pododseku, článku 37 ods. 13, článku 38 
ods. 4 treťom pododseku, článku 39a 
ods. 7, článku 40 ods. 4, článku 41 ods. 3, 
článku 42 ods. 1 druhom pododseku, 
článku 42 ods. 6, článku 61 ods. 3 druhom, 
treťom, štvrtom a siedmom pododseku, 
článku 63 ods. 4, článku 64 ods. 4 a článku 
67 ods. 5a, článku 68 druhom odseku, 
článku 92b ods. 4, článku 101 štvrtom 
odseku, článku 122 ods. 2 piatom 
pododseku, článku 125 ods. 8 prvom 
pododseku, článku 125 ods. 9, článku 127 
ods. 7 a 8, a článku 144 ods. 6 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013
Článok 149 – odsek 5

Platný text Pozmeňujúci návrh

2c. v článku 149 sa odsek 5 nahrádza 
takto:

5. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 ods. 3, článku 12 druhého odseku, 
článku 22 ods. 7 štvrtého pododseku, 
článku 37 ods. 13, článku 38 ods. 4 tretieho 
pododseku, článku 39a ods. 7, článku 40 
ods. 4, článku 41 ods. 3, článku 42 ods. 1 
druhého pododseku, článku 42 ods. 6, 
článku 61 ods. 3 druhého, tretieho, štvrtého 
a siedmeho pododseku, článku 63 ods. 4, 
článku 64 ods. 4 a článku 67 ods. 5a, 
článku 68 druhého odseku, článku 101 
štvrtého odseku, článku 122 ods. 2 piateho 
pododseku, článku 125 ods. 8 prvého 
pododseku, článku 125 ods. 9, článku 127 
ods. 7 a 8, a článku 144 ods. 6 nadobudne 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevzniesli námietku 
v lehote dvoch mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu 
o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 
Na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa 
článku 5 ods. 3, článku 12 druhého odseku, 
článku 22 ods. 7 štvrtého pododseku, 
článku 37 ods. 13, článku 38 ods. 4 tretieho 
pododseku, článku 39a ods. 7, článku 40 
ods. 4, článku 41 ods. 3, článku 42 ods. 1 
druhého pododseku, článku 42 ods. 6, 
článku 61 ods. 3 druhého, tretieho, štvrtého 
a siedmeho pododseku, článku 63 ods. 4, 
článku 64 ods. 4 a článku 67 ods. 5a, 
článku 68 druhého odseku, článku 92b 
ods. 4, článku 101 štvrtého odseku, článku 
122 ods. 2 piateho pododseku, článku 125 
ods. 8 prvého pododseku, článku 125 
ods. 9, článku 127 ods. 7 a 8, a článku 144 
ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35

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, 
príjemcoch a konečných príjemcoch 
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

Odôvodnenie

Hoci REACT-EU je technicky len zmenou nariadenia o spoločných ustanoveniach na roky 
2014 – 2020, poskytuje značné nové finančné prostriedky a zároveň znižuje administratívnu 
záťaž, a teda aj kontrolu výdavkov. Preto je vhodné, aby Komisia vyhodnotila vplyv týchto 
opatrení a tak poskytla užitočný vstup pre budúce plánovanie politiky súdržnosti.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. SÚVISLOSŤ S REACT-EU

REACT-EU je návrh Európskej komisie na riešenie hospodárskych dôsledkov pandémie 
COVID-19. Uzavretie alebo spomalenie hospodárskej činnosti v celej Únii spôsobilo značné 
hospodárske a sociálne škody a REACT-EU má byť jedným z nástrojov pomoci na riešenie 
tohto problému. Nadväzuje na dva predchádzajúce návrhy týkajúce sa politiky súdržnosti, 
Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na 
koronavírus Plus (CRII+), ktorými sa zmenili pravidlá pre regionálne výdavky s cieľom 
uľahčiť obnovu.

B. Rozsah pôsobnosti návrhu

Cieľom návrhu REACT-EU je zmeniť nariadenie o spoločných ustanoveniach pre kohézne 
fondy na roky 2014 – 2020. Stanovuje sa v ňom dodatočný rozpočet na dve časti, na rok 2020 
a na roky 2021 – 2022, a tiež sa v ňom stanovuje niekoľko výnimiek z bežných pravidiel pre 
výdavky na súdržnosť, ktoré sa konkrétne týkajú dodatočného rozpočtu na hospodárske 
a sociálne oživenie. REACT-EU sa nebude vzťahovať na Spojené kráľovstvo (ani na 
rozpočtový rok 2020), keďže v dohode o vystúpení sa stanovuje, že rozpočtové navýšenia nie 
sú pre Spojené kráľovstvo počas prechodného obdobia záväzné.

C. Rozpočtové aspekty

V návrhu sa počas rozpočtového roka 2020 sprístupní ďalších 5 miliárd EUR, ktoré budú 
zahrnuté do rozpočtu. Takisto sa v ňom stanovuje ďalších 42 miliárd EUR v roku 2021 
a 11 miliárd EUR v roku 2022, ktoré budú „mimo“ rozpočtu, keďže budú predstavovať 
vonkajšie pripísané zdroje. Spoluspravodajcovia navrhujú, aby boli v prípade potreby 
k dispozícii aj dodatočné zdroje na rozpočtový záväzok v roku 2023 a/alebo 2024.

D. Problém vonkajších pridelených zdrojov

Vonkajšie pripísané zdroje sú osobitnou skupinou zdrojov EÚ, ktoré sú „vyčlenené“ zo 
všeobecného rozpočtu, pretože ide o zdroje, ktoré možno použiť len na osobitný účel. Vo 
všeobecnosti sa to vzťahuje na príjmy zo splatených grantov a iných náhrad, ktoré možno 
použiť len na ich pôvodný účel, a na platby z tretích krajín na osobitné programy, ktoré 
možno v súčasnosti použiť len na programy uvedené danou krajinou. Ak sa vonkajšie 
pripísané zdroje využívajú v iných oblastiach, môžu vyvolávať otázky demokratickej 
zodpovednosti, keďže ide o peniaze, ktoré nepodliehajú rovnakému demokratickému dohľadu 
ako zvyšok rozpočtu a predstavujú výnimku zo zásady všeobecnosti (a pravdepodobne 
úprimnosti).

E. Rozdelenie zdrojov

V návrhu sa stanovuje rozdelenie zdrojov podľa členských štátov, a nie podľa regiónov, ako 
je to v oblasti politiky súdržnosti. Komisia to však odôvodňuje osobitnou povahou 
financovania na riešenie hospodárskych a sociálnych dôsledkov COVID-19. Rozdelenie 
podľa členských štátov sa uskutoční v súlade s pravidlami stanovenými v novej prílohe VIIa 
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a má sa uplatňovať vo vykonávacom akte Komisie. Spoluspravodajcovia ho navrhujú 
nahradiť delegovaným aktom.

F. Nový tematický cieľ

REACT-EU vytvára nový, jednotný tematický cieľ, ktorý sa bude vzťahovať na dodatočné 
financovanie s názvom Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 
a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Tento tematický cieľ sa bude 
vzťahovať na EFRR aj ESF podľa výberu členských štátov v kontexte existujúcich 
operačných programov alebo osobitných nových programov.

G. Flexibilita výdavkov na politiku súdržnosti

Pokiaľ ide o dodatočné financovanie v rámci REACT-EU, v novom článku 92b sa stanovuje 
niekoľko výnimiek, ktoré zvyšujú flexibilitu programovania a vykonávania. Napríklad 
presuny medzi EFRR a ESF a do FEAD sú možné, pričom sa uplatňujú len pravidlá 
prijímajúceho fondu.

H. Sadzby predbežného financovania

Dodatočné zdroje zvýšia mimoriadne vysokú 50 % mieru predbežného financovania.

I. Miera spolufinancovania

V návrhu REACT-EU sa stanovuje miera spolufinancovania až 100 % výdavkov spojených 
s oživením hospodárstva.

J. Ostatné odchýlky

Okrem toho vykonávanie dodatočných finančných prostriedkov nebude podliehať bežným 
pravidlám tematickej koncentrácie, ex ante kondicionality, výkonnostnej rezerve ani určitým 
termínom stanoveným v nariadeniach CRII alebo CRII+.

K. Komunikácia

Projekty financované v rámci REACT-EU budú musieť verejne uznať toto financovanie 
v súlade s bežnými pravidlami pre projekty súdržnosti.

L. Záver

Spravodajcovia veľmi pozorne zvážili tento návrh a navrhli jeho prijatie s výhradou zmien 
uvedených v tejto správe. Treba však zdôrazniť, že rôzne výnimky a flexibilné pravidlá, ktoré 
obsahuje, musia mať aj naďalej dočasný charakter a že politika súdržnosti sa od roku 2023 
musí vrátiť k svojim bežným pravidlám a kontrolám. Týka sa to najmä masívneho využívania 
vonkajších pripísaných príjmov, ktoré sa môže výnimočne tolerovať, ale nemôže sa stať 
trvalým javom, pretože toto používanie hrozí oslabením demokratického rozhodovania 
o rozpočte EÚ.


