
 

AM\1173567CS.docx  PE631.636v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

9.1.2019 A8-0482/25 

Pozměňovací návrh  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (1a) Ekonomiky členských států 

naléhavě potřebují plán veřejných 

investic, který by směřoval k sociální, 

hospodářské a územní soudržnosti a byl 

by koncipován tak, aby navýšil celkovou 

poptávku a investice do veřejné 

infrastruktury, což může následně pomoci 

využít a posílit soukromé investice. Jedině 

takový plán může účinně oživit růst, 

bojovat s nezaměstnaností a sociálními, 

hospodářskými a územními nerovnostmi. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Pozměňovací návrh  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 

zlepšování konkurenceschopnosti Unie, 

mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, 

k udržitelnosti hospodářského růstu Unie, 
k sociální odolnosti a inkluzivnosti a k 

integraci kapitálových trhů Unie, a to 

včetně řešení odstraňujících jejich 

roztříštěnost a zvyšujících různorodost 

zdrojů financování podniků v Unii. V této 

souvislosti by měl podporovat projekty, 

které jsou technicky a ekonomicky 

životaschopné, a to poskytnutím rámce 

pro využívání dluhových nástrojů, 

nástrojů pro sdílení rizik a kapitálových 

nástrojů na základě záruky z rozpočtu 

Unie a příspěvků prováděcích partnerů. 

Měl by být založen na poptávce, přičemž 

podpora v rámci Fondu InvestEU by se 

zároveň měla soustředit na příspěvky k 

plnění cílů politiky Unie. 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat 

nejen ke snížení rozdílů ve výrobních 

kapacitách a  hospodářském rozvoji, ale 

také k dosahování cílů sociální a územní 

soudržnosti. V této souvislosti musí 

podporovat projekty, které přispívají 

k průmyslovému rozvoji, výzkumu a 

vývoji, primárnímu sektoru a sociálnímu 

pokroku, které prosazují poskytování 

vysoce kvalitních veřejných služeb mimo 

jiné ve vzdělávání, zdravotnictví, kultuře, 

základních hygienických služeb a 

nakládání s odpady, dopravě, 

komunikacích a energetických odvětvích, 

které vytvářejí pracovní místa, která 

zaručují práva zaměstnanců, a konečně 

takové, které jsou v souladu se zásadou 

adicionality v regionech, kde jsou 

prováděny. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Pozměňovací návrh  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Nízká míra investic do 

infrastruktury v Unii během finanční krize 

oslabila schopnost Unie podporovat 

udržitelný růst, konkurenceschopnost a 

konvergenci. Pro splnění cílů Unie 

týkajících se udržitelnosti, včetně 

energetických a klimatických cílů do roku 

2030, mají zásadní význam výrazné 

investice do evropské infrastruktury. V 

souvislosti s tím by se podpora z Fondu 

InvestEU měla zaměřovat na investice do 

infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky 

včetně energetické účinnosti a obnovitelné 

energie, životního prostředí a klimatu, 

námořní a digitální oblasti. Pro 

maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 

unijní finanční podpory je vhodné 

podporovat zjednodušený investiční 

proces, který umožní zviditelnění rezervy 

projektů a soudržnost mezi příslušnými 

programy Unie. Vzhledem k 

bezpečnostním hrozbám by investiční 

projekty podporované Unií měly zohlednit 

zásady ochrany občanů na veřejných 

prostranstvích. Zde by se měly doplňovat s 

působením ostatních unijních fondů, jako 

je Evropský fond pro regionální rozvoj, 

které poskytují podporu pro bezpečnostní 

komponenty investic do veřejných 

(13) Nízká míra investic do 

infrastruktury ve členských státech 

ve veřejném i v soukromém sektoru 

během finanční krize oslabila schopnost 

Unie podporovat udržitelný růst, 

konkurenceschopnost a konvergenci. Pro 

splnění cílů Unie týkajících se 

udržitelnosti, včetně energetických a 

klimatických cílů do roku 2030, mají 

zásadní význam výrazné investice do 

infrastruktury ve členských státech. V 

souvislosti s tím se podpora z Fondu 

InvestEU musí zaměřovat na investice do 

infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky 

včetně energetické účinnosti a obnovitelné 

energie, životního prostředí a klimatu, 

námořní a digitální oblasti. Pro 

maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 

unijní finanční podpory by se měl 

podporovat zjednodušený investiční 

proces, který zaručí zviditelnění rezervy 

projektů a součinnost a splnění 

specifických potřeb každého regionu a 

země v oblasti růstu a rozvoje. 
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prostranství, dopravy, energetiky a dalších 

klíčových infrastruktur. 

Or. pt 

Odůvodnění 

Zásadní otázkou je naplnit specifické potřeby růstu a rozvoje jednotlivých regionů a zemí, 

zejména těch, které čelí největším problémům. Obzvláště v posledních letech bylo možno 

zaznamenat prohlubující se posedlost bezpečností, která Evropské unii diktuje opatření a 

politiky a nyní hrozí, že oslabí naše práva a svobody pod záminkou zajištění veřejné 

bezpečnosti, zatímco klamně zastírá příčiny významných hrozeb. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Pozměňovací návrh  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 18 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Fond InvestEU zaručí spravedlivé 

a vyvážené rozložení investic mezi různé 

členské státy a regiony EU. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Pozměňovací návrh  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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. 3 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) konkurenceschopnosti Unie včetně 

inovací a digitalizace; 

a) hospodářský a územní rozvoj 

a soudržnost v rámci členských států 

a mezi nimi, včetně rozvoje primárního 

a sekundárního sektoru a výrobní 

kapacity včetně oblasti výzkum a vývoje, 

a robustnost místní, regionální, 

vnitrostátní a mezinárodní dopravní 

infrastruktury, a tím zajištění dostupnosti 

finančních prostředků pro veřejné 

investice k poskytování veřejných statků 

a služeb, zejména v oblasti hygieny 

a nakládání s odpady, dopravy, 

komunikací a energetiky; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Pozměňovací návrh  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) udržitelnosti ekonomiky EU a 

jejímu růstu; 

b) udržitelnosti ekonomik členských 

států a jejich růstu, včetně řešení 

specifických potřeb každého regionu 
a země, přičemž zvláštní pozornost má být 

věnována členským státům, které se 

potýkají s největšími problémy při 

získávání zdrojů potřebných pro investice, 

a zajišťování ochrany životního prostředí 

a biologické rozmanitosti; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Pozměňovací návrh  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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. 3 – odst. 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) sociální odolnosti a inkluzivitě 

Unie; 

c) sociální soudržnosti, včetně 

podpory pracovních míst s právy 

zaměstnanců a všeobecného přístupu 

k vysoce kvalitním veřejným službám a 

sociálnímu pokroku, a to při zajištění 

dostupnosti finančních prostředků pro 

veřejné investice v oblasti vzdělávání, 

zdravotní péče a kultury; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Pozměňovací návrh  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

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. 3 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Program InvestEU musí zajistit, 

aby alespoň 50 % vyplácených investic 

bylo přiděleno podle zeměpisných kritérií 

a kritérií soudržnosti tak, aby bylo 

zajištěno, že všechny členské státy budou 

moci využívat tohoto fondu způsobem, 

který je nepřímo úměrný jejich úrovni 

sociálního a hospodářského rozvoje. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Pozměňovací návrh  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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. 7 – odst. 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) okno pro malé a střední podniky: 

přístupnost a dostupnost financování pro 

malé a střední podniky a v řádně 

opodstatněných případech i pro malé 

podniky se střední kapitalizací; 

c) okno pro malé a střední podniky: 

přístupnost a dostupnost financování pro 

mikropodniky a malé a střední podniky; 

Or. pt 



 

AM\1173567CS.docx  PE631.636v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

9.1.2019 A8-0482/34 

Pozměňovací návrh  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

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 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Každé okno uvedené v čl. 7 odst. 1 

sestává ze dvou složek zaměřených na 

specifická selhání trhu nebo suboptimální 

investiční situace, a to následovně: 

1. Každé okno uvedené v čl. 7 odst. 1 

má za cíl  uspokojit potřeby z hlediska 

veřejných investic, nedostatků v kapacitě 

výroby, zastaralosti výrobních prostředků, 

specifických selhání trhu nebo 

suboptimální investiční situace, a to 

následovně: 

Or. pt 

 

 


