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9.1.2019 A8-0482/17 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Únia v uplynulých rokoch prijala 

ambiciózne stratégie na dobudovanie 

jednotného trhu a stimuláciu udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest, ako 

napríklad plán na vytvorenie únie 

kapitálových trhov, Stratégiu digitálneho 

jednotného trhu, balík opatrení v oblasti 

čistej energie pre všetkých Európanov, 

Akčný plán Únie pre obehové 

hospodárstvo, stratégiu pre nízkoemisnú 

mobilitu, stratégiu v oblasti obrany 

a Stratégiu pre Európu v oblasti 

kozmického priestoru. Fond InvestEU by 

mal využívať a podporovať synergie medzi 

týmito navzájom sa posilňujúcimi 

stratégiami prostredníctvom poskytovania 

podpory na investície a prístupu 

k financovaniu. 

(3) Únia v uplynulých rokoch prijala 

ambiciózne stratégie na dobudovanie 

jednotného trhu a stimuláciu udržateľného 

a inkluzívneho rastu a tvorby pracovných 

miest, ako napríklad stratégiu Európa 

2020, plán na vytvorenie únie kapitálových 

trhov, stratégiu digitálneho jednotného 

trhu, európsku stratégiu pre kultúru, balík 

opatrení v oblasti čistej energie pre 

všetkých Európanov, Akčný plán Únie pre 

obehové hospodárstvo, stratégiu pre 

nízkoemisnú mobilitu, Stratégiu pre 

Európu v oblasti kozmického priestoru a 

Európsky pilier sociálnych práv, ktoré 

priniesli len obmedzené výsledky v oblasti 

boja proti regionálnym a sociálnym 

rozdielom. Fond InvestEU by mal 

využívať, zlepšovať a podporovať synergie 

medzi týmito navzájom sa posilňujúcimi 

stratégiami prostredníctvom poskytovania 

podpory na investície a prístupu 

k financovaniu.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Každý segment politiky by mali tvoriť 

dve zložky, t. j. zložka v zodpovednosti EÚ 

a zložka v zodpovednosti členských štátov. 

Zložka v zodpovednosti EÚ by mala 

primeraným spôsobom riešiť zlyhania 

trhu alebo suboptimálne investičné 

situácie týkajúce sa celej Únie 

a podporené akcie by mali mať 

jednoznačnú európsku pridanú hodnotu. 

Zložka v zodpovednosti členských štátov 

by mala členským štátom poskytnúť 

možnosť prispieť svojím dielom zdrojov 

z fondov v rámci zdieľaného riadenia 

k tvorbe rezerv na záruku EÚ, aby záruku 

EÚ mohli využívať na operácie 

financovania alebo investičné operácie 

s cieľom riešiť špecifické zlyhania trhu 

alebo suboptimálne investičné situácie na 

vlastnom území aj v zraniteľných 

a vzdialených oblastiach, akými sú 

napríklad najvzdialenejšie regióny Únie, 

v záujme plnenia cieľov fondov v rámci 

zdieľaného riadenia. Akcie podporené 

z Fondu InvestEU či už prostredníctvom 

zložky v zodpovednosti EÚ alebo zložky 

v zodpovednosti členských štátov by 

nemali duplikovať ani vytláčať súkromné 

financovanie ani narúšať hospodársku 

vypúšťa sa 
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súťaž na vnútornom trhu. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Zložka v zodpovednosti členských 

štátov by mala mať špecifickú koncepciu, 

ktorá by umožnila, aby sa fondy v rámci 

zdieľaného riadenia mohli využívať na 

tvorbu rezerv na záruku vydanú Úniou. 

Táto kombinácia má za cieľ mobilizovať 

vysoký úverový rating Únie v záujme 

podpory celoštátnych a regionálnych 

investícií a zároveň zabezpečiť spoľahlivé 

riadenie rizík vyplývajúcich z 

podmienených záväzkov, a to tak, že sa 

záruka poskytnutá Komisiou bude 

implementovať v rámci nepriameho 

riadenia. Únia by mala ručiť za operácie 

financovania a investičné operácie 

uvedené v dohodách o záruke uzavretých 

medzi Komisiou a implementujúcimi 

partnermi v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov, z fondov v rámci 

zdieľaného riadenia by sa mali tvoriť 

rezervy na záruku na základe miery tvorby 

rezerv stanovenej Komisiou v závislosti od 

povahy operácií a očakávaných 

výsledných strát a členský štát by prevzal 

tie straty, ktoré by boli nad očakávanými 

stratami, a to prostredníctvom vydania 

nadväznej záruky (back to back) v 

prospech Únie. Takéto dojednania by sa 

vypúšťa sa 
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mali zahrnúť do jednej dohody o 

príspevku uzavretej s každým členským 

štátom, ktorý si takúto možnosť vyberie 

dobrovoľne. Dohoda o príspevku by mala 

zahŕňať jednu alebo viaceré špecifické 

dohody o záruke, ktoré by sa vykonávali v 

dotknutom členskom štáte. Stanovenie 

miery tvorby rezerv prípad od prípadu si 

vyžaduje odchýlku od [článku 211 ods. 1] 

nariadenia (EÚ, Euratom) XXXX (ďalej 

len „nariadenie o rozpočtových 

pravidlách“). V rámci tejto koncepcie sa 

stanovuje aj jednotný súbor pravidiel pre 

rozpočtové záruky podporované z fondov 

riadených centrálne alebo z fondov 

v rámci zdieľaného riadenia, čím sa 

uľahčuje ich kombinácia. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Záruka EÚ v rámci zložky 

v zodpovednosti členských štátov by sa 

mala poskytnúť ktorémukoľvek 

implementujúcemu partnerovi, ktorý by 

bol oprávnený podľa [článku 62 ods. 1 

písm. c)] [nariadenia o rozpočtových 

pravidlách], vrátane národných alebo 

regionálnych podporných bánk alebo 

inštitúcií, EIB, Európskeho investičného 

fondu a iných multilaterálnych 

rozvojových bánk. Pri výbere 

implementujúcich partnerov v rámci 

zložky v zodpovednosti členských štátov by 

Komisia mala zohľadniť návrhy každého 

členského štátu. Komisia v súlade 

s [článkom 154] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách] musí vykonať 

posúdenie pravidiel a postupov 

implementujúceho partnera, aby sa 

presvedčila, že poskytuje úroveň ochrany 

finančných záujmov Únie rovnocennú 

úrovni poskytovanej Komisiou. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

12. „spoločnosti so strednou trhovou 

kapitalizáciou“ sú subjekty 

zamestnávajúce do 3 000 zamestnancov, 

ktoré nie sú malými a strednými podnikmi 

(MSP) ani malými spoločnosťami so 

strednou trhovou kapitalizáciou; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1173560SK.docx  PE631.636v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

9.1.2019 A8-0482/22 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zložka v zodpovednosti členských štátov 

rieši špecifické zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie v jednom 

alebo vo viacerých členských štátoch 

v záujme plnenia cieľov prispievajúcich 

fondov v rámci zdieľaného riadenia. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 9 vypúšťa sa 

Osobitné ustanovenia, ktoré sa vzťahujú 

na zložku v zodpovednosti členských 

štátov 

 

1. Sumy, ktoré členský štát alokoval 

podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia 

[[VN] číslo] alebo [článku 75 ods. 1] 

nariadenia [[o pláne SPP] číslo], sa 

použijú na tvorbu rezerv na tú časť 

záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov, ktorou sa kryjú operácie 

financovania a investičné operácie 

v dotknutom členskom štáte. 

 

2. Stanovenie uvedenej časti záruky 

EÚ v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov podlieha uzavretiu 

dohody o príspevku medzi členským 

štátom a Komisiou. 

 

Členský štát a Komisia uzavrú dohodu 

o príspevku alebo dohodu o jej zmene do 

štyroch mesiacov od prijatia rozhodnutia 

Komisie, ktorým sa prijíma partnerská 

dohoda alebo plán SPP, alebo súbežne 

s prijatím rozhodnutia Komisie, ktorým sa 

mení program alebo plán SPP. 

 

Spoločnú dohodu o príspevku môžu  
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s Komisiou uzavrieť dva alebo viaceré 

členské štáty. 

Odchylne od [článku 211 ods. 1] 

[nariadenia o rozpočtových pravidlách] sa 

miera tvorby rezerv na záruku EÚ v rámci 

zložky v zodpovednosti členských štátov 

stanovuje na 40 % a v každej dohode 

o príspevku sa môže upraviť smerom 

nadol alebo nahor podľa toho, aké riziká 

sú spojené s finančnými produktmi, ktoré 

sa majú použiť. 

 

3. V dohode o príspevku sa uvádzajú 

aspoň tieto prvky: 

 

a) celková výška časti záruky EÚ 

v rámci zložky v zodpovednosti členských 

štátov, ktorá sa týka daného členského 

štátu, jej miera tvorby rezerv, výška 

príspevku z fondov v rámci zdieľaného 

riadenia, fáza tvorby rezerv v súlade 

s ročným finančným plánom a výška 

vyplývajúceho podmieneného záväzku 

krytého nadväznou zárukou (back to 

back), ktorú poskytne dotknutý členský 

štát;  

 

b) stratégia zahŕňajúca finančné 

produkty a ich minimálny pákový efekt, 

geografické pokrytie, investičné obdobie 

a v náležitých prípadoch kategórie 

konečných prijímateľov a oprávnených 

sprostredkovateľov; 

 

c) implementujúci partner alebo 

partneri, ktorí prejavili záujem, 

a povinnosť Komisie informovať členské 

štáty o vybranom implementujúcom 

partnerovi alebo partneroch; 

 

d) možný príspevok na Poradenské 

centrum InvestEU z fondov v rámci 

zdieľaného riadenia; 
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e) povinnosti voči členskému štátu 

v oblasti podávania ročných správ vrátane 

správ v súlade s ukazovateľmi uvedenými 

v dohode o príspevku; 

 

f) ustanovenia o platbe časti záruky 

EÚ v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov; 

 

g) prípadná kombinácia so zdrojmi 

v rámci zložky v zodpovednosti EÚ 

vrátane viacvrstvovej štruktúry v záujme 

lepšieho pokrytia rizík v súlade s článkom 

8 ods. 2. 

 

4. Dohody o príspevku vykonáva 

Komisia prostredníctvom dohôd 

o zárukách podpísaných 

s implementujúcimi partnermi podľa 

článku 14.  

 

Ak do deviatich mesiacov od podpisu 

dohody o príspevku nebola uzavretá 

dohoda o záruke alebo suma uvedená 

v dohode o príspevku nie je viazaná 

v plnej výške prostredníctvom jednej alebo 

viacerých dohôd o zárukách, dohoda 

o príspevku sa v prvom prípade vypovie 

alebo v druhom prípade príslušným 

spôsobom zmení a nepoužitá suma rezerv 

sa použije opätovne podľa [článku 10 ods. 

5] nariadenia [[VN] číslo] a [článku 75 

ods. 5] nariadenia [[o pláne SPP] číslo]. 

 

Ak sa dohoda o záruke nevykoná riadne 

v rámci obdobia stanoveného v [článku 10 

ods. 6] nariadenia [[VN] číslo] alebo 

[článku 75 ods. 6] nariadenia [[o pláne 

SPP] číslo], dohoda o príspevku sa zmení 

a nepoužitá suma rezerv sa použije 

opätovne podľa [článku 10 ods. 6] 

nariadenia [[VN] číslo] a [článku 75 ods. 

6] nariadenia [[o pláne SPP] číslo]. 

 

5. Na tvorbu rezerv v prípade časti 

záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov stanovenej v dohode 

o príspevku sa vzťahujú tieto pravidlá: 
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a) po fáze tvorby uvedenej v odseku 3 

písm. a) tohto článku sa akýkoľvek 

prebytok rezerv, ktorý sa vypočíta 

porovnaním výšky rezerv požadovanej na 

základe miery tvorby rezerv a skutočných 

rezerv, použije opätovne podľa [článku 10 

ods. 6] nariadenia [VN] a [článku 75 ods. 

6] nariadenia [[o pláne SPP] číslo]; 

 

b) odchylne od [článku 213 ods. 4] 

[nariadenia o rozpočtových pravidlách] 

nesmie tvorba rezerv po fáze tvorby 

uvedenej v odseku 3 písm. a) tohto článku 

v období dostupnosti tejto časti záruky EÚ 

v rámci zložky v zodpovednosti členských 

štátov viesť k ročnému doplneniu rezerv; 

 

c) Komisia bezodkladne informuje 

členský štát, ak v dôsledku výziev na 

uplatnenie tejto časti záruky EÚ v rámci 

zložky v zodpovednosti členských štátov 

výška rezerv na túto časť záruky EÚ 

klesne pod 20 % sumy zodpovedajúcej 

počiatočnej miere tvorby rezerv; 

 

d) ak výška rezerv na túto časť 

záruky EÚ v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov dosiahne 10 % sumy 

zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby 

rezerv, dotknutý členský štát na žiadosť 

Komisie poskytne do spoločného 

rezervného fondu sumu až do výšky 5 % 

sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere 

tvorby rezerv. 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Príloha II – bod 7  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Poskytovanie finančnej podpory 

subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 

3 000 zamestnancov, s osobitným 

zameraním na MSP a malé spoločnosti so 

strednou trhovou kapitalizáciou, najmä 

prostredníctvom: 

7. Poskytovanie finančnej podpory 

subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 

499 zamestnancov, s osobitným zameraním 

na MSP a malé spoločnosti so strednou 

trhovou kapitalizáciou a sociálne podniky, 

ktoré sú MSP, najmä prostredníctvom: 

Or. en 

 

 


