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9.1.2019 A8-0482/17 

Pozměňovací návrh  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zavedení Program InvestEU 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V posledních letech přijala Unie 

ambiciózní strategie pro dokončení 

jednotného trhu a pro stimulaci 

udržitelného růstu a vytváření pracovních 

míst, jako je unie kapitálových trhů, 

strategie pro jednotný digitální trh, balíček 

Čistá energie pro všechny Evropany, akční 

plán EU pro oběhové hospodářství, 

strategie pro nízkoemisní mobilitu a 

obranná a kosmická strategie pro Evropu. 

Fond InvestEU by měl využívat a zesilovat 

synergie mezi těmito vzájemně se 

posilujícími strategiemi prostřednictvím 

podpory investic a přístupu k financování. 

(3) V posledních letech přijala Unie 

ambiciózní strategie pro dokončení 

jednotného trhu a pro stimulaci 

udržitelného a inkluzivního růstu a 

vytváření pracovních míst, jako je strategie 

Evropa 2020, unie kapitálových trhů, 

strategie pro jednotný digitální trh, 

Evropská agenda pro kulturu, balíček 

Čistá energie pro všechny Evropany, akční 

plán EU pro oběhové hospodářství, 

strategie pro nízkoemisní mobilitu a 

evropský pilíř sociálních práv, s 

omezenými výsledky při řešení 

regionálních a sociálních nerovností. 

Fond InvestEU by měl využívat, zlepšovat 

a zesilovat synergie mezi těmito vzájemně 

se posilujícími strategiemi prostřednictvím 

podpory investic a přístupu k financování.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Pozměňovací návrh  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zavedení Program InvestEU 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Každé okno by se mělo skládat ze 

dvou složek, totiž složky EU a složky 

členského státu. Složka EU by měla 

přiměřeným způsobem řešit celounijní 

selhání trhu nebo suboptimální investiční 

podmínky; podporované akce by měly mít 

jasnou evropskou přidanou hodnotu. 

Složka členského státu by měla dát 

členským státům možnost přispět částí 

svých zdrojů z fondů v rámci sdíleného 

řízení na tvorbu rezerv pro záruku EU s 

cílem využít záruky EU na finanční či 

investiční operace, které mají řešit 

specifická selhání trhu nebo suboptimální 

investiční podmínky na jejich vlastním 

území, a to včetně znevýhodněných a 

odlehlých oblastí, jako jsou nejvzdálenější 

regiony Unie, za účelem plnění cílů fondu 

v rámci sdíleného řízení. Akce 

podporované z Fondu InvestEU 

prostřednictvím složky EU nebo složky 

členského státu by neměly duplikovat či 

vytěsňovat soukromé financování ani 

narušovat hospodářskou soutěž na 

vnitřním trhu. 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Pozměňovací návrh  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

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 

vypouští se 
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konkrétních záručních dohod, které má 

příslušný členský stát provádět. Stanovení 

míry tvorby rezerv případ od případu 

vyžaduje odchylku od [čl. 211 odst. 1] 

nařízení (EU, Euratom) č. XXXX 

(„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. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Pozměňovací návrh  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zavedení Program InvestEU 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Záruka EU v rámci složky členského 

státu by měla být přidělena jakémukoli 

prováděcímu partnerovi, který je způsobilý 

v souladu s [čl. 62 odst. 1 písm. c)] 

[finančního nařízení], včetně národních 

nebo regionálních podpůrných bank nebo 

institucí, EIB, Evropského investičního 

fondu a dalších mezinárodních 

rozvojových bank. Při výběru prováděcích 

partnerů v rámci složky členského státu 

Komise zohlední návrhy předložené 

jednotlivými členskými státy. V souladu s 

[článkem 154] [finančního nařízení] musí 

Komise provádět posouzení pravidel a 

postupů prováděcího partnera, aby se 

ujistila, že poskytuje úroveň ochrany 

finančních zájmů Unie, která je 

rovnocenná úrovni ochrany poskytované 

Komisí. 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Pozměňovací návrh  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zavedení Program InvestEU 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12) „společnostmi se střední tržní 

kapitalizací“ subjekty, které mají nejvýše 

3 000 zaměstnanců a nejsou malými a 

středními podniky ani malými 

společnostmi se střední tržní kapitalizací; 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Pozměňovací návrh  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zavedení Program InvestEU 

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

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) složka členského státu je zaměřena na 

specifická selhání trhu a suboptimální 

investiční situace v jednom nebo několika 

členských státech za účelem plnění cílů 

přispívajících fondů v rámci sdíleného 

řízení. 

vypouští se 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Pozměňovací návrh  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zavedení Program InvestEU 

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

Návrh nařízení 

Článek 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 vypouští se 

Specifická ustanovení platná pro složku 

členského státu 

 

1. Prostředky přidělené členským 

státem dle čl. [10 odst. 1] nařízení [[o 

společných ustanoveních] č.] nebo čl. [75 

odst. 1] nařízení [[plánu SZP] č.] budou 

použity pro tvorbu rezerv na část záruky 

EU, která spadá pod složku členského 

státu a pokrývá finanční a investiční 

operace v daném členském státě. 

 

2. Stanovení části záruky EU 

spadající pod složku členského státu se 

řídí dohodou o příspěvcích uzavřenou 

mezi členským státem a Komisí. 

 

Členský stát a Komise uzavřou dohodu o 

příspěvcích nebo dodatek k této dohodě do 

čtyř měsíců od rozhodnutí Komise o přijetí 

dohody o partnerství nebo plánu SZP 

nebo současně s rozhodnutím Komise o 

změně programu nebo plánu SZP. 

 

Dva nebo více členských států může s 

Komisí uzavřít společnou dohodu o 

příspěvcích. 

 

Odchylně od [čl. 211 odst. 1] [finančního 

nařízení] je míra tvorby rezerv na záruku 
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EU spadající pod složku členského státu 

stanovena na 40 % a je možné ji snížit či 

zvýšit v každé dohodě o příspěvcích tak, 

aby brala v potaz rizika související s 

finančními produkty, které mají být 

použity. 

3. Dohoda o příspěvcích obsahuje 

alespoň tyto prvky: 

 

a) celkový objem části záruky EU 

spadající pod složku členského státu 

týkající se členského státu, míru tvorby 

rezerv na tuto část, objem příspěvků z 

fondů v rámci sdíleného řízení, zahajovací 

fázi tvorby rezerv v souladu s ročním 

finančním plánem a objem výsledného 

podmíněného závazku krytého zárukou 

„back-to-back“ poskytnutou daným 

členským státem;  

 

b) strategii zahrnující finanční 

produkty a jejich minimální páku, 

zeměpisné pokrytí, investiční období a v 

relevantních případech kategorie 

konečných příjemců a způsobilých 

zprostředkovatelů; 

 

c) prováděcího partnera nebo 

partnery, kteří vyjádřili svůj zájem, a 

povinnost Komise informovat členský stát 

o zvoleném prováděcím partnerovi či 

partnerech; 

 

d) možné příspěvky z fondů v rámci 

sdíleného řízení určené Poradenskému 

centru InvestEU; 
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e) povinnost každoročního 

předkládání zpráv členskému státu včetně 

zpráv dle ukazatelů uvedených v dohodě o 

příspěvcích; 

 

f) ustanovení o náhradách části 

záruky EU spadající pod složku členského 

státu; 

 

g) možnou kombinaci se zdroji v 

rámci složky EU včetně vrstvené struktury 

pro dosažení lepšího krytí rizik v souladu s 

čl. 8 odst. 2. 

 

4. Dohodu o příspěvcích bude 

Komise provádět prostřednictvím 

záručních dohod uzavřených s 

prováděcími partnery podle článku 14.  

 

Pokud do devíti měsíců od podpisu 

dohody o příspěvcích nedojde k uzavření 

záruční dohody nebo nedojde k plné 

alokaci prostředků stanovených dohodou 

o příspěvcích prostřednictvím jedné nebo 

více záručních dohod, bude v prvním 

případě dohoda o příspěvcích ukončena či 

v druhém případě příslušně pozměněna a 

nevyužité vyhrazené prostředky budou 

opětovně použity v souladu s [čl. 10 odst. 

5] nařízení [[o společných ustanoveních] 

č.] a čl. [75 odst. 5] nařízení [[plánu SZP] 

č.]. 

 

Pokud záruční dohoda nebude řádně 

naplněna během období stanoveného v čl. 

[10 odst. 6] nařízení [[o společných 

ustanoveních] č.] nebo v čl. [75 odst. 6] 

nařízení [[plánu SZP] č.], bude dohoda o 

příspěvcích pozměněna a nevyužité 

vyhrazené prostředky budou opětovně 

použity v souladu s [čl. 10 odst. 6] 

[[nařízení o společných ustanoveních] č.] 

a čl. [75 odst. 6] nařízení [[plánu SZP]] 

č.]. 

 

5. Na tvorbu rezerv pro část záruky 

EU spadající pod složku členského státu, 

která je stanovena dohodou o příspěvku, 
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se vztahují tato pravidla: 

a) po zahajovací fázi tvorby rezerv 

uvedené v odst. 3 písm. a) tohoto článku 

budou veškeré roční přebytky rezerv 

vypočtené porovnáním částky rezerv 

požadované dle míry tvorby rezerv a 

částky skutečných rezerv opětovně využity 

podle [čl. 10 odst. 6] [nařízení o 

společných ustanoveních] a čl. [75 odst. 6] 

[[plánu SZP] č.]; 

 

b) odchylně od [čl. 213 odst. 4] 

[finančního nařízení] nebudou po 

zahajovací fázi tvorby rezerv uvedené v 

odst. 3 písm. a) tohoto článku rezervy 

během dostupnosti této části záruky EU 

spadající pod složku členského státu 

každoročně doplňovány; 

 

c) Komise ihned informuje členský 

stát, pokud v důsledku žádostí o plnění z 

dané části záruky EU spadající pod složku 

členského státu klesne úroveň rezerv na 

tuto část záruky EU pod 20 % počáteční 

rezervy; 

 

d) pokud úroveň rezerv pro část 

záruky EU spadající pod složku členského 

státu klesne na 10 % počáteční rezervy, 

poskytne příslušný členský stát na výzvu 

Komise do společného rezervního fondu 

částku ve výši až 5 % počáteční rezervy. 

 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Pozměňovací návrh  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zavedení Program InvestEU 

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

Návrh nařízení 

Příloha II – bod 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7) Finanční podpora subjektům s nejvýše 3 

000 zaměstnanci se zvláštním zaměřením 

na malé a střední podniky a malé 

společnosti se střední tržní kapitalizací, 

zejména prostřednictvím: 

7) Finanční podpora subjektům s nejvýše 

499 zaměstnanci se zvláštním zaměřením 

na malé a střední podniky, malé 

společnosti se střední tržní kapitalizací a 

sociální podniky mezi MSP, zejména 

prostřednictvím: 

Or. en 

 

 


