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10.1.2019 A8-0482/3 

Pozměňovací návrh  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Program InvestEU by měl posílit 

postavení občanů a komunit, kteří chtějí 

investovat do udržitelnější a 

dekarbonizované společnosti, včetně 

transformace energetiky. Vzhledem 

k tomu, že [revidovaná směrnice 

o obnovitelných zdrojích] a [revidovaná 

směrnice o elektřině] nyní uznávají 

a podporují komunity obnovitelné energie, 

občanská energetických společenství 

a samospotřebitele energie 

z obnovitelných zdrojů jakožto zásadní 

aktéry transformace energetiky v Unii, 

měl by program InvestEU přispět 

k usnadnění účasti těchto subjektů 

na trhu. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Pozměňovací návrh  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Složka členského státu by měla být 

konkrétně navržena tak, aby umožňovala 

využití prostředků v rámci sdíleného řízení 

na poskytování záruky vydané Unií. Tato 

kombinace má za cíl mobilizovat vysoké 

úvěrové hodnocení Unie na podporu 

vnitrostátních a regionálních investic a 

současně zajistit konzistentní řízení rizik 

podmíněných závazků prostřednictvím 

provádění záruky poskytnuté Komisí v 

rámci nepřímého řízení. Unie by měla 

zaručit finanční a investiční operace 

uvedené v záručních dohodách 

uzavřených mezi Komisí a prováděcími 

partnery v rámci složky členského státu, 

fondy v rámci sdíleného řízení by měly 

poskytovat tvorbu rezerv pro záruku na 

základě míry tvorby rezerv stanovené 

Komisí podle povahy operací a výsledných 

očekávaných ztrát a členský stát by 

převzal ztráty nad rámec očekávaných 

ztrát vydáním záruky „back-to-back“ ve 

prospěch Unie. Tato ujednání by měla být 

uzavřena v jednotné dohodě o přiznání 

příspěvku uzavřené s každým členským 

státem, který si tuto možnost dobrovolně 

zvolí. Dohoda o přiznání příspěvku by 

měla zahrnovat jednu nebo více 

konkrétních záručních dohod, které má 

příslušný členský stát provádět. Stanovení 

míry tvorby rezerv případ od případu 

vyžaduje odchylku od [čl. 211 odst. 1] 

vypouští se 
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nařízení (EU, Euratom) č. XXXX 19 

(„finanční nařízení“). Tento návrh přináší 

také jednotný soubor pravidel pro 

rozpočtové záruky podporované centrálně 

řízenými fondy nebo fondy v rámci 

sdíleného řízení, což by usnadnilo jejich 

kombinování. 

_________________  

19 null  

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Pozměňovací návrh  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Poradenské centrum InvestEU by 

mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 

investičních projektů v každém okně. 

Kromě toho by se mělo v rámci Programu 

InvestEU počítat s meziodvětvovou 

komponentou, která pro potřeby centrálně 

řízených programů Unie zajistí jedno 

správní místo a pomoc pro rozvoj projektů 

s přesahem do různých oblastí politik. 

(35) Poradenské centrum InvestEU by 

mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 

investičních projektů v každém okně tím, 

že zajistí účinné provádění zeměpisné 

diverzifikace s cílem přispět k cíli Unie 

v podobě hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti a zmenšení rozdílů mezi 

regiony. Poradenské centrum by mělo 

věnovat zvláštní pozornost tomu, že je 

nutné malé projekty seskupit do větších 

portfolií. Komise by měla podepsat dohody 

se skupinou EIB a dalšími prováděcími 

partnery s cílem označit je jako partnery 

Poradenského centra. Komise, skupina 

EIB a další prováděcí partneři by měly 

úzce spolupracovat s cílem zajistit 

účinnost, synergie a účinné zeměpisné 

pokrytí podpory pro celé Unii, při 

zohlednění odbornosti a místních kapacit 

místních prováděcích partnerů i 

stávajících struktur, jako je Poradenské 

centrum pro investice. Kromě toho by se 

mělo v rámci Programu InvestEU počítat s 

meziodvětvovou komponentou, která pro 

potřeby centrálně řízených programů Unie 

zajistí jedno správní místo a pomoc pro 

rozvoj projektů s přesahem do různých 

oblastí politik. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Pozměňovací návrh  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Finanční krytí pro provádění 

opatření uvedených v kapitolách V a VI 

činí 525 000 000 EUR (v běžných cenách). 

3. Finanční krytí pro provádění 

opatření uvedených v kapitolách V a VI 

činí 725 000 000 EUR (v běžných cenách). 

Or. en 

Odůvodnění 

Předchozí zkušenosti z EFSI I a II naznačují, že poradenská centra hrála klíčovou úlohu při 

poskytování pokynů týkajících se udržitelnosti pro investiční projekty a také při podpoře 

slučování menších projektů do rozsáhlejších a ambicióznějších projektů. Proto navrhujeme 

navýšení rozpočtu pro poradenská centra (kapitola V). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Pozměňovací návrh  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Prováděcí partneři stanoví cíl, aby 

alespoň 50 % investic v rámci okna pro 

udržitelnou infrastrukturu přispívalo k 

plnění cílů Unie v oblasti klimatu a 

životního prostředí. 

5. Prováděcí partneři stanoví cíl, aby: 

a) alespoň 80 % investic v rámci okna pro 

udržitelnou infrastrukturu výrazně 

přispívalo k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a životního prostředí v souladu s 

Pařížskou dohodou; 

b) v oblasti dopravy alespoň 10 % investic 

v rámci okna pro udržitelnou 

infrastrukturu přispívalo k dosažení cíle 

Unie odstranit do roku 2050 smrtelné 

silniční nehody a závažná zranění a v 

zájmu zajištění bezpečnosti renovovat 

železniční a silniční mosty a tunely; 

c) alespoň 35 % investic v rámci okna pro 

výzkum, inovace a digitalizaci přispívalo 

k plnění cílů programu Horizont Evropa; 

d) výrazný podíl záruky nabízené malým a 

středním podnikům a podnikům se střední 

kapitalizací v rámci okna pro malé a 

střední podniky podporoval inovativní 

malé a střední podniky. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Pozměňovací návrh  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Článek 7 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 7 a 

 Adicionalita 

 Pro účely tohoto nařízení se 

„adicionalitou“ rozumí podpora takových 

operací ze strany fondu InvestEU, které 

řeší selhání trhu nebo suboptimální 

investiční situace na úrovni celé Unie 

nebo jednotlivých členských států, včetně 

dlouhodobé návratnosti investic nebo 

vyššího rizika finančních potřeb pro 

projekty poskytující dlouhodobé 

environmentální a sociální přínosy, a 

které by v období, během nějž je možné 

využít záruku EU, nemohli prováděcí 

partneři provést bez podpory fondu 

InvestEU nebo by je nemohli provést ve 

stejném rozsahu. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Pozměňovací návrh  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – název 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Nesouhlasíme s tím, aby byly prostředky z politiky soudržnosti převedeny do fondu InvestEU. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Pozměňovací návrh  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zavedení Program InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Fond InvestEU nepodporuje 

činnosti související s výrobou, 

zpracováním, distribucí, skladováním 

nebo spalováním fosilních paliv nebo 

dopravní infrastrukturou v oblasti CO2. 

Or. en 

 


