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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Aby bylo zajištěno, že Parlament povede jednání o balíčku VFR, jsou pro zprávy a stanoviska 

stanoveny náročné lhůty, které umožní na podzim zahájit parlamentní diskuse. To znamená, 

že během procesu přípravy stanoviska bylo na konzultace s kolegy a zúčastněnými subjekty 

méně času než obvykle. Z tohoto důvodu je třeba tuto zprávu chápat jako prvotní návrh, který 

bude doplňován v nadcházejících týdnech, až budou mít všichni více času reagovat na návrh 

Komise týkající se Programu InvestEU. 

Tento návrh je především velmi vítán. Ačkoli Evropský fond pro strategické investice a jiné 

programy byly v posledních letech mimořádně úspěšné při vyvažování rizik a mobilizaci 

potřebných investic do ekonomiky EU, a to zejména v době, kdy se členské státy zotavovaly z 

hospodářského útlumu, k němuž došlo před desetiletím, stále existují problémy na trhu, které 

brání realizaci investic v určitých oblastech, a míry investic jsou i přes výrazný nedávný 

pokrok stále značně pod úrovní roku 2009. Děje se tak v době, kdy jsou na obzoru další 

významné hrozby pro hospodářství EU. Rozhodnutí Spojeného království vystoupit z 

Evropské unie již přineslo obrovskou nejistotu mnoha podnikům v EU, a to zvláště těm, které 

jsou závislé na pravidelném obchodu s trhem ve Spojeném království a mnohé musí v rámci 

své obchodní činnosti denně překračovat hranici do Spojeného království. Současně stále více 

na sebe soustředěné a protekcionistické Spojené státy představují významnou hrozbu pro 

mnoho podniků v EU, zejména v podobě uvalení cel na zboží, jako je hliník a ocel, ze strany 

prezidenta Spojených států. Bude důležité významně zvýšit úroveň investic v EU, aby se 

podniky mohly co nejvíce vyrovnat s potenciálními dopady, a v tomto ohledu může mít velký 

vliv Program InvestEU. 

Pokud jde o návrh samotný, přechod na jednotný unijní investiční podpůrný mechanismus pro 

vnitřní akce pro období 2021–2027 je vítaným krokem, který může přinést značné 

zjednodušení v oblasti finančních nástrojů EU. Klíčové slovo však zní „zjednodušení“, a bude 

důležité zajistit, aby k němu skutečně došlo; Program InvestEU nesmí vytvořit žádné další 

komplikace nebo problémy pro předkladatele projektů a pro investory, je nanejvýš důležité, 

aby skutečně přinesl zjednodušení. 

Program InvestEU staví na úspěchu fondu EFSI, který byl zřízen po finanční krizi a stal se 

východiskem pro investice v oblastech, kde je naše hospodářství nejvíce potřebovalo. Cílem 

bylo za dobu od vzniku do konce fondu mobilizovat investice v hodnotě 315 miliard EUR. 

Očekává se, že tohoto cíle bude brzy dosaženo, převážně díky soukromému kapitálu. Téměř 

třetina těchto peněz (28 %) směřovala na financování malých a středních podniků v Evropě a 

přibližně 22 % bylo přiděleno na činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Dalších 22 % 

směřovalo do projektů souvisejících s energetikou. Bude důležité, aby Program InvestEU 

převzal úspěšné prvky fondu EFSI a zachoval je a aby současně umožnil potřebnou pružnost 

u jednotlivých druhů nástrojů. Jeden zastřešující program by neměl nezbytně znamenat 

univerzální přístup – bude důležité najít správný přístup, zejména pro financování výzkumu, 

vývoje a inovací a malých a středních podniků, který by měl zohlednit poznatky získané z 

nástrojů, jako jsou program COSME a nástroj InnovFin. 

Jsou předloženy určité změny návrhu Komise, které by to měly zohlednit. Pokud jde o 

adicionalitu, fond EFSI se zaměřoval na rizikovější projekty – které by jinak nezískaly 
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investice. Bude důležité zajistit, aby v tomto smyslu zajišťoval adicionalitu i Program 

InvestEU, přičemž určitá pružnost bude zapotřebí u „vysoce rizikového“ prvku, vzhledem k 

odlišné oblasti působnosti programu. Z tohoto důvodu zpravodaj doplňuje článek týkající se 

adicionality. 

Kromě toho se zavádí řídící výbor, který se více přibližuje řídícím strukturám, jež existují pro 

fond EFSI. Zavedení řídícího výboru má při řízení programu zajistit správnou rovnováhu 

mezi zkušenostmi z oblasti politiky a bankovnictví a nabídne zastoupení Komisi, EIB a 

dalším prováděcím partnerům a odborníkovi jmenovanému Evropským parlamentem. Tím se 

zajistí větší vyváženost strategického rozhodování Programu InvestEU, než jakou nabízí 

návrh Komise. 

A konečně by byla vítána i jasnější úloha skupiny EIB, jaké bylo úspěšně dosaženo u fondu 

EFSI. EIB je bankou vzniklou na základě Smlouvy, má významné zkušenosti z provádění 

finančních nástrojů a je jedinou finanční institucí, která pokrývá všechny členské státy a 

politiky EU. Kvůli potřebě většího počtu projektů malého rozsahu je také vítáno doplnění 

možnosti dalších prováděcích partnerů, například vnitrostátních podpůrných bank.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Rozpočtový výbor a Hospodářský a měnový 

výbor jako věcně příslušné výbory, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Investice do infrastruktury v Unii v 

roce 2016 představovaly 1,8 % HDP EU, 

oproti 2,2 % v roce 2009 tedy poklesly a 

byly zhruba o 20 % nižší než míra investic 

před globální finanční krizí. Ačkoli tedy 

Unie zaznamenává zlepšení poměru 

investic k HDP, zůstávají pod úrovní 

očekávanou v období silného 

hospodářského oživení a dostatečně 

nekompenzují několikaleté období 

nedostatku investic. Ještě důležitější je, že 

stávající a předpovídaná úroveň investic 

nepokrývá unijní potřeby strukturálních 

investic s ohledem na technologické změny 

a globální konkurenceschopnost, včetně 

investic do inovací, dovedností, 

infrastruktury a malých a středních 

(1) Investice do infrastruktury v Unii 

v roce 2016 představovaly 1,8 % HDP EU, 

oproti 2,2 % v roce 2009 tedy poklesly a 

byly zhruba o 20 % nižší než míra investic 

před globální finanční krizí. Ačkoli tedy 

Unie zaznamenává zlepšení poměru 

investic k HDP, zůstávají pod úrovní 

očekávanou v období silného 

hospodářského oživení, dostatečně 

nekompenzují několikaleté období 

nedostatku investic a růst je mezi 

členskými státy nerovnoměrně rozložen. 

Ještě důležitější je, že stávající a 

předpovídaná úroveň investic nepokrývá 

unijní potřeby strukturálních investic nutné 

pro dlouhodobý růst s ohledem na 

technologické změny a globální 
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podniků, a na potřebu řešit klíčové 

společenské výzvy, jako je udržitelnost 

nebo stárnutí obyvatelstva. V důsledku 

toho je pro řešení selhání trhu a 

suboptimální investiční situace nutné 

pokračování podpory, která by omezila 

investiční mezeru v cílových sektorech, a 

pomohla tak dosáhnout cílů politiky Unie. 

konkurenceschopnost, včetně investic do 

inovací, výzkumu, dovedností, 

infrastruktury, malých a středních podniků 

a začínajících podniků, a na potřebu řešit 

klíčové společenské výzvy, jako je 

udržitelnost nebo stárnutí obyvatelstva. 

V důsledku toho je pro řešení selhání trhu a 

suboptimální investiční situace nutné 

pokračování podpory, která by omezila 

investiční mezeru v cílových sektorech, a 

pomohla tak dosáhnout cílů politiky Unie. 

Proto je důležité, aby program InvestEu 

nadále podporoval projekty, které je jinak 

obtížné financovat, ačkoli mají pro 

evropské občany dlouhodobě pozitivní 

přínos v ekonomické, ekologické a 

společenské oblasti. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Hodnocení ukázala, že rozmanitost 

finančních nástrojů poskytnutých ve 

víceletém finančním rámci 2014–2020 

vedla k jisté míře jejich vzájemného 

překrývání. Tato rozmanitost také 

způsobila, že situace byla pro 

zprostředkovatele a konečné příjemce, kteří 

naráželi na různá pravidla způsobilosti a 

podávání zpráv, velmi komplikovaná. 

Absence vzájemně slučitelných pravidel 

také představovala překážku pro 

kombinování několika unijních fondů, 

přestože by taková kombinace byla 

prospěšná pro podporu projektů, které 

potřebovaly různé typy financování. Proto 

by měl být zřízen jednotný Fond InvestEU, 

aby bylo možné dosáhnout efektivněji 

fungující podpory konečných příjemců 

prostřednictvím integrace a zjednodušení 

finanční nabídky v rámci jednotného 

programu rozpočtových záruk, čímž by se 

zlepšil dopad unijních intervencí a zároveň 

(2) Hodnocení ukázala, že rozmanitost 

finančních nástrojů poskytnutých ve 

víceletém finančním rámci 2014–2020 

vedla k jisté míře jejich vzájemného 

překrývání a nejasným postupům pro 

kombinování evropských strukturálních a 

investičních fondů s tržními nástroji 

vytvářenými Unií. Tato rozmanitost také 

způsobila, že situace byla pro 

zprostředkovatele a konečné příjemce, kteří 

naráželi na různá pravidla způsobilosti a 

podávání zpráv, velmi komplikovaná. 

Absence vzájemně slučitelných pravidel 

také představovala překážku pro 

kombinování několika unijních fondů, 

přestože by taková kombinace byla 

prospěšná pro podporu projektů, které 

potřebovaly různé typy financování. Proto 

by měl být zřízen jednotný Fond InvestEU, 

aby bylo možné dosáhnout adicionality, 

efektivněji fungující podpory konečných 

příjemců prostřednictvím integrace a 

zjednodušení finanční nabídky v rámci 
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by se snížily náklady pro rozpočet Unie. jednotného programu rozpočtových záruk, 

čímž by se zlepšil dopad unijních 

intervencí a zároveň by se snížily náklady 

pro rozpočet Unie. 

 

Pozměňovací návrh  3 

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 

strategie pro dokončení jednotného trhu a 

pro stimulaci udržitelného růstu a vytváření 

pracovních míst. Fond InvestEU by měl 

využívat a zesilovat synergie mezi těmito 

strategiemi prostřednictvím podpory 

investic a přístupu k financování. 

 

Pozměňovací návrh  4 

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 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 

zlepšování konkurenceschopnosti Unie, 

mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, 

k vědecké excelenci, udržitelnosti 

hospodářského růstu Unie, podpoře 

technologií a inovací v oblasti změny 

klimatu, 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 
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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. 

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, včetně strategických 

dlouhodobých ekonomických, 

společenských a environmentálních 

přínosů v klíčových oblastech se silným 

důrazem na výrazné rozšíření přístupu 

malých a středních podniků 

k financování. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Zásadním problémem pro podniky 

v kulturním a tvůrčím odvětví zůstává 

přístup k financím. Aby bylo možné toto 

vysoce inovativní odvětví dále rozvíjet, 

bude mít zvláštní nástroj záruk vytvořený 

v programu Kreativní Evropa své 

pokračování v rámci programu InvestEU, 

neboť se ukázalo, že úspěšně posiluje 

finanční kapacitu a konkurenceschopnost 

podniků v kulturním a v tvůrčím odvětví. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5b) Nejrůznější dluhové a kapitálové 

produkty nabízené v rámci programu 

InvestEU a jeho tematických oken musí 

pokrývat široké spektrum různých rizik, 
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včetně velmi vysokých rizik především 

v oknech pro výzkum, vývoj a inovace a 

digitalizaci a pro malé a střední podniky, 

jak tomu bylo v nástroji InnovFin 

programu Horizont 2020. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5c) Kulturní a tvůrčí odvětví patří k 

neojodolnějším a nejrychleji rostoucím 

odvětvím evropského hospodářství a 

vytvářejí hospodářskou a kulturní 

hodnotu odvozenou z duševního 

vlastnictví a z kreativity jednotlivců. 

Nehmotná povaha jejich aktiv však 

omezuje jejich přístup k soukromému 

financování. K nejdůležitějším úkolům 

pro toto odvětví proto patří zlepšení 

přístupu k finančním prostředkům, které 

jsou nezbytné pro to, aby bylo možné 

investovat, rozšiřovat činnost a obstát v 

mezinárodní konkurenci. Program 

InvestEU by proto měl malým a středním 

podnikům v kulturním a tvůrčím odvětví 

usnadňovat přístup k finančním 

prostředkům. 

 

Pozměňovací návrh  8 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 

investice do hmotných i nehmotných aktiv 

s cílem stimulovat růst, investice a 

zaměstnanost, čímž přispěje k většímu 

blahobytu a spravedlivějšímu rozložení 

příjmů v Unii. Intervence Fondu InvestEU 

by měly doplňovat unijní podporu 

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 

investice do hmotných i nehmotných aktiv 

s cílem stimulovat udržitelný růst, 

investice a zaměstnanost, čímž přispěje 

k většímu blahobytu, lepšímu stavu 

životního prostředí a spravedlivějšímu 

rozložení příjmů v Unii. Intervence Fondu 

InvestEU by měly doplňovat, a nikoli 
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poskytovanou prostřednictvím grantů. nahrazovat unijní podporu poskytovanou 

prostřednictvím grantů. Investice by měly 

splňovat požadavek adicionality, aby bylo 

možné řešit selhání trhu a suboptimální 

investiční situace a aby investice 

směřovaly k vytváření dlouhodobých a 

kvalitních pracovních příležitostí, rozvoji 

veřejné infrastruktury a udržitelnému 

růstu. 

 

Pozměňovací návrh  9 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Unie schválila cíle stanovené v 

Agendě OSN 2030 a její cíle udržitelného 

rozvoje, Pařížskou dohodu v roce 2015 a 

také sendajský rámec pro snižování rizika 

katastrof na období 2015–2030. K dosažení 

dohodnutých cílů včetně těch zakotvených 

v environmentální politice Unie je třeba, 

aby se zásadně zintenzivnila opatření 

zabývající se udržitelným rozvojem. Proto 

je třeba věnovat zásadám udržitelného 

rozvoje v koncepci Fondu InvestEU 

značnou pozornost. 

(7) Unie schválila cíle stanovené v 

Agendě OSN 2030 a její cíle udržitelného 

rozvoje, Pařížskou dohodu v roce 2015 a 

také sendajský rámec pro snižování rizika 

katastrof na období 2015–2030. K dosažení 

dohodnutých cílů včetně těch zakotvených 

v environmentální politice Unie je třeba, 

aby se zásadně zintenzivnila opatření 

zabývající se udržitelným rozvojem. 

Zásady udržitelného rozvoje a bezpečnosti 

by proto měly být základem koncepce 
Fondu InvestEU a neměly by být 

podporovány investice spojené s fosilními 

palivy, pokud nejsou odůvodněny tím, že 

přispívají k dosažení cílů energetické 

unie. 

 

Pozměňovací návrh  10 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Vzhledem k významu řešení změn 

klimatu v souladu se závazkem Unie plnit 

Pařížskou dohodu a cíle OSN v oblasti 

udržitelného rozvoje bude Program 

InvestEU přispívat k začleňování opatření 

(9) Vzhledem k významu řešení změn 

klimatu v souladu se závazkem Unie plnit 

Pařížskou dohodu a cíle OSN v oblasti 

udržitelného rozvoje bude Program 

InvestEU přispívat k začleňování opatření 
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v oblasti klimatu a k dosažení celkového 

cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie 

na realizaci klimatických cílů. Očekává se, 

že akce v rámci Programu InvestEU 

přispějí na klimatické cíle 30 % celkového 

finančního krytí programu. Relevantní 

opatření budou identifikována v průběhu 

přípravy a plnění Programu InvestEU a 

budou přehodnocována v kontextu 

příslušných postupů hodnocení a 

přezkumu. 

v oblasti klimatu a k dosažení celkového 

cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie 

na realizaci klimatických cílů. Očekává se, 

že akce v rámci Programu InvestEU 

přispějí na klimatické cíle alespoň 40 % 

celkového finančního krytí programu. 

Relevantní opatření budou identifikována v 

průběhu přípravy a plnění Programu 

InvestEU a budou přehodnocována v 

kontextu příslušných postupů hodnocení a 

přezkumu. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (9a) S ohledem na náklady kapitálu 

u projektů obnovitelných zdrojů energie 

by Fond InvestEU měl umožnit používání 

inovativního záručního nástroje ke 

snížení regulačního rizika a souvisejících 

vysokých nákladů na použitý kapitál 

v některých členských státech. Využití této 

možnosti je dobrovolné. Pro dosažení 

tohoto cíle by Fond InvestEU měl ve 

vhodných případech přispívat k systému 

na podporu investic do obnovitelných 

zdrojů energie podle čl. 3 odst. 5 

[revidované směrnice o obnovitelných 

zdrojích], včetně mechanismů 

financování zřízených článkem 27a 

[nařízení o správě]. 

Odůvodnění 

Komise by měla zajistit synergie mezi různými nástroji vytvořenými na podporu nákladově 

účinného zavádění zdrojů obnovitelné energie v Evropě a zamezit zdvojování. Pokud to 

Komise bude považovat za relevantní a účinné, Fond InvestEU by následně měl přispívat 

k dalším existujícím či budoucím platformám, které mají v odvětví udržitelné energie stejné 

cíle. Tento přístup doporučuje skupina Komise na vysoké úrovni pro udržitelné financování a 

v minulosti jej v obdobných projektech použila také Světová banka. 
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Pozměňovací návrh  12 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podíl Fondu InvestEU na dosažení 

klimatického cíle bude sledován 

prostřednictvím unijního systému pro 

sledování klimatu vyvinutého Komisí ve 

spolupráci s prováděcími partnery a za 

pomoci vhodného využití kritérií 

stanovených v [nařízení o zřízení rámce 

pro usnadnění udržitelného investování14 ] 

s cílem určit, zda je určitá hospodářská 

činnost z hlediska životního prostředí 

udržitelná. 

(10) Podíl Fondu InvestEU na dosažení 

klimatického cíle a odvětvových cílů 

zařazených do rámce politiky v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030 bude 

sledován prostřednictvím unijního systému 

pro sledování klimatu vyvinutého Komisí 

ve spolupráci s prováděcími partnery a za 

pomoci vhodného využití kritérií 

stanovených v [nařízení o zřízení rámce 

pro usnadnění udržitelného investování14] s 

cílem určit, zda je určitá hospodářská 

činnost z hlediska životního prostředí 

udržitelná. Program InvestEU by měl 

rovněž přispívat k plnění ostatních 

dimenzí cílů udržitelného rozvoje. 

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Pozměňovací návrh  13 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Podle zprávy o globálních rizicích z 

roku 2018, kterou vydalo Světové 

ekonomické fórum, souvisí polovina z 

deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 

globální ekonomiku s životním prostředím. 

Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 

půdy a vody, mimořádné povětrnostní jevy, 

ztrátu biodiverzity a neúspěchy v oblasti 

zmírňování klimatických změn a 

přizpůsobování se těmto změnám. 

Environmentální zásady jsou silně 

zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 

politikách. Proto by začleňování 

environmentálních cílů mělo být 

podporováno i v rámci operací 

(11) Podle zprávy o globálních rizicích z 

roku 2018, kterou vydalo Světové 

ekonomické fórum, souvisí polovina z 

deseti nejzásadnějších rizik ohrožujících 

globální ekonomiku s životním prostředím. 

Tato rizika zahrnují znečištění ovzduší, 

půdy, vnitrozemských a oceánských vod, 

mimořádné povětrnostní jevy, ztrátu 

biodiverzity a neúspěchy v oblasti 

zmírňování klimatických změn a 

přizpůsobování se těmto změnám. 

Environmentální zásady jsou silně 

zakotveny ve Smlouvách a mnoha unijních 

politikách. Proto by začleňování 

environmentálních cílů mělo být 
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souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 

životního prostředí a s ním související 

předcházení ekologickým rizikům a jejich 

řízení by měly být začleněny do přípravy a 

provádění investic. EU by rovněž měla 

sledovat své výdaje související 

s biologickou rozmanitostí a kontrolou 

znečištění ovzduší s cílem splnit povinnosti 

týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 

o biologické rozmanitosti a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/228415. Investice přidělené na cíle 

environmentální udržitelnosti by proto 

měly být sledovány pomocí společných 

metodik, jež jsou v souladu s metodikou 

vypracovanou v rámci jiných programů 

Unie pro klima, biologickou rozmanitost 

a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 

umožnilo posuzování individuálních 

i společných dopadů investic na klíčové 

složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 

vody, půdy a biologické rozmanitosti. 

podporováno i v rámci operací 

souvisejících s Fondem InvestEU. Ochrana 

životního prostředí a s ním související 

předcházení ekologickým rizikům a jejich 

řízení by měly být začleněny do přípravy a 

provádění investic. EU by rovněž měla 

sledovat své výdaje související 

s biologickou rozmanitostí a kontrolou 

znečištění ovzduší s cílem splnit povinnosti 

týkající se podávání zpráv v rámci Úmluvy 

o biologické rozmanitosti a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/228415. Investice přidělené na cíle 

environmentální udržitelnosti by proto 

měly být sledovány pomocí společných 

metodik, jež jsou v souladu s metodikou 

vypracovanou v rámci jiných programů 

Unie pro klima, biologickou rozmanitost 

a řízení znečištění ovzduší, čímž by se 

umožnilo posuzování individuálních 

i společných dopadů investic na klíčové 

složky přírodního kapitálu, včetně ovzduší, 

vody, půdy a biologické rozmanitosti. 

__________________ __________________ 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých 

látek znečišťujících ovzduší, o změně 

směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 

2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 

1). 

15 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 

2016 o snížení národních emisí některých 

látek znečišťujících ovzduší, o změně 

směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 

2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, s. 

1). 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (12a) Program InvestEU by měl rovněž 

v rámci všech svých pracovních a 

rozhodovacích procesů zohledňovat 

genderové hledisko, dbát na to, aby byly 

výbory a projektové týmy genderově 

vyvážené, a zajistit, aby provádění tohoto 

fondu přispívalo k podpoře rovnosti žen a 

mužů v souladu s povinnostmi EU v 
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oblasti genderového mainstreamingu 

(článek 8 SFEU). 

 

Pozměňovací návrh  15 

 

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 

prostranství, dopravy, energetiky a dalších 

klíčových infrastruktur. 

(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 závazků 

Unie ve vztahu k cílům udržitelného 

rozvoje a včetně energetických a 

klimatických cílů do roku 2030, mají 

zásadní význam výrazné investice do 

evropské infrastruktury, zejména do 

propojení a energetické účinnosti a 

vytvoření jednotného evropského 

dopravního prostoru. 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, a pomáhat 

např. při vývoji a zavádění inteligentních 

dopravních systémů. Fond InvestEU by se 

měl prioritně zaměřovat na oblasti, které 

jsou podinvestovány a v nichž je zapotřebí 

více investic, včetně udržitené mobility, 

energetické účinnosti a činností 

přispívajících k dosažení klimatických a 

energetických cílů pro rok 2030, jako i 

cílů dlouhodobých. Pro maximalizaci 

dopadů a přidané hodnoty unijní finanční 

podpory je vhodné podporovat 

zjednodušený investiční proces, který 

umožní zviditelnění rezervy projektů a 

maximalizuje součinnost mezi příslušnými 

programy Unie mj. v oblasti dopravy, 

energetiky a v digitální odvětví. Vzhledem 

k bezpečnostním hrozbám by investiční 

projekty podporované Unií měly zohlednit 
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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 

prostranství, dopravy, energetiky a dalších 

klíčových infrastruktur. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) program InvestEU chápe jako 

klíčový prvek energetickou účinnost, která 

by měla být u investičních rozhodnutí 

podstatným hlediskem. Konkrétně 

stanovuje zásadu „energetická účinnost v 

první řadě“, která znamená, že před 

přijetím rozhodnutí týkajícího se 

energetického plánování, politiky a 

investic je vždy třeba zvažovat, zda by 

nebylo možno předpokládaná plánovací, 

politická a investiční opatření plně nebo 

zčásti nahradit nákladově efektivními a 

technicky, ekonomicky a environmentálně 

vhodnými alternativními opatřeními ke 

zlepšení energetické účinnosti, přičemž by 

se stále dařilo dosahovat cílů příslušných 

rozhodnutí. Mezi takové nákladově 

efektivní alternativy patří opatření s cílem 

zajistit efektivnější poptávku po energii a 

dodávku energií, zejména úsporami díky 

nákladově efektivnímu využívání energie 

konečným uživatelem, iniciativami 

týkajícími se reakce na straně poptávky a 

účinnější přeměnou, přenosem a 

distribucí energie. Členské státy by měly 

podporovat šíření této zásady také na 

regionální a místní úrovni státní správy a 

v soukromém sektoru. 

 

Pozměňovací návrh  17 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13b) Podle směrnice o energetické 

náročnosti budov (směrnice (EU) 

2018/844) má každý členský stát povinnost 

vytvořit dlouhodobou strategii renovací na 

podporu renovace vnitrostátního fondu 

obytných a jiných než obytných budov, 

veřejných i soukromých, a to tak, aby 

nejpozději v roce 2050 disponoval 

energeticky vysoce účinným fondem 

budov bez emisí uhlíku, čímž podpoří 

nákladově efektivní transformaci 

stávajících budov na budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. Členské státy 

mají také povinnost usnadňovat přístup 

k vhodným mechanismům pro agregaci 

projektů a snižování vnímané rizikovosti 

pro investory a pro soukromý sektor. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Ačkoli se celková míra investic v 

Unii zvyšuje, investice do rizikovějších 

činností, jako je výzkum a inovace, jsou 

stále nedostačující. Výsledný nedostatek 

investic do výzkumu a inovací poškozuje 

průmyslovou a hospodářskou 

konkurenceschopnost Unie a kvalitu života 

jejích obyvatel. Fond InvestEU by měl 

poskytovat vhodné finanční produkty pro 

krytí různých fází inovačního cyklu a 

širokou škálu zúčastněných subjektů, 

zejména aby bylo možné v Unii rozšiřovat 

a zavádět řešení v komerčním měřítku tak, 

aby tato řešení byla na světových trzích 

konkurenceschopná. 

(14) Ačkoli se celková míra investic v 

Unii zvyšuje, investice do rizikovějších 

činností, jako je výzkum a inovace, jsou 

stále nedostačující. Vzhledem k tomu, že 

veřejné financování činností v oblasti 

výzkumu a inovací podněcuje růst 

produktivity a má zásadní význam pro 

posílení soukromého výzkumu a inovací, 

výsledný nedostatek investic do výzkumu a 

inovací poškozuje průmyslovou a 

hospodářskou konkurenceschopnost Unie a 

kvalitu života jejích obyvatel. Fond 

InvestEU by měl poskytovat vhodné 

finanční produkty pro krytí různých fází 

inovačního cyklu a širokou škálu 

zúčastněných subjektů, zejména aby bylo 

možné v Unii rozšiřovat a zavádět řešení 

v komerčním měřítku tak, aby tato řešení 
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byla na světových trzích 

konkurenceschopná, a podporovat přední 

postavení EU v oblasti udržitelných 

technologiích na světové úrovni. V zájmu 

podpory investic do rizikovějších činností, 

jako jsou výzkum a inovace, je nezbytné, 

aby program Horizont Evropa, a zejména 

Evropská rada pro inovace pracovaly v 

součinnosti s finančními produkty, které 

mají být využívány v rámci Programu 

InvestEU. Kromě toho inovativní malé a 

střední podniky a začínající podniky čelí 

problémům při financování, zejména pak 

podniky zaměřené na nehmotná aktiva. Z 

toho vyplývá, že je nezbytné, aby ERI 

působila v úzké komplementaritě se 

specializovanými finančními produkty v 

rámci Programu InvestEU a zajistila tak 

pro tyto malé a střední podniky kontinuitu 

podpory. V tomto ohledu by měly 

zkušenosti získané z finančních nástrojů 

zavedených v rámci programu Horizont 

2020, například z nástroje InnovFin a 

záruky za úvěry pro malé a střední 

podniky v rámci programu COSME, 

sloužit jako pevný základ poskytování této 

cílené podpory. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) V zájmu zajištění co nejlepšího 

poradenství příjemcům Programu 

InvestEU a rovněž na podporu synergií 

s programem Horizont Evropa by se měly 

nské služby. 

 

Pozměňovací návrh  20 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Je naléhavě zapotřebí výrazně 

pracovat na investování do digitální 

transformace a distribuování jejích 

přínosů mezi všechny občany a podniky 

Unie. Silný politický rámec strategie pro 

jednotný digitální trh by nyní měly doplnit 

investice s podobnou mírou ambicí, včetně 

investic do umělé inteligence. 

(15) Je naléhavě zapotřebí výrazně 

investovat do digitální transformace a 

urychlit ji a distribuovat její přínosy mezi 

všechny občany a podniky Unie v 

městských a venkovských oblastech. Silný 

politický rámec strategie pro jednotný 

digitální trh by nyní měly doplnit investice 

s podobnou mírou ambicí, včetně investic 

do umělé inteligence, v souladu s 

programem Digitální Evropa, zejména 

pokud jde o etické aspekty, strojové učení, 

internet věcí, biotechnologii a Fintech, 

neboť takové investice mohou zvýšit 

účinnost při mobilizaci kapitálu pro 

podnikatelské záměry. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Vzhledem k tomu, že jednotný trh 

je negativně ovlivněn digitální propastí, 

která vzniká v důsledku chybějícího 

přístupu do sítě, rozdílnou rychlostí 

připojení v jednotlivých regionech a 

nedostatečnými znalostmi, měla by 

digitální transformace společnosti vybavit 

občany – zejména mladou generaci, která 

již vyrůstala v digitálním prostředí – 

schopnostmi, díky nimž budou s jistotou 

používat nové technologie, budou znát 

ochranu soukromí, bezpečnost a základní 

záruky, které je ochrání před škodlivou 

činností a zvýší jejich potenciál pro 

hospodářství. Proto je nutný komplexní 

přístup ke zvýšení pokrytí, dosažení 

obdobné míry konektivity a stejné úrovně 

poznatků pro všechny. 

 

Pozměňovací návrh  22 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Malé a střední podniky hrají v Unii 

zásadní úlohu. Ovšem vzhledem k tomu, 

že jsou vnímány jako vysoce rizikové a 

nemají dostatečné zajištění, čelí 

problémům v oblasti přístupu k 

financování. Další výzvy souvisí s 

potřebou malých a středních podniků 

udržet si konkurenceschopnost 

prostřednictvím digitalizace, 

internacionalizace a inovací a také 

zvyšováním dovedností svých 

zaměstnanců. V porovnání s většími 

podniky navíc mají přístup k užšímu 

souboru finančních zdrojů: obvykle 

nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 

přístup na burzy cenných papírů nebo k 

velkým institucionálním investorům. 

Problém přístupu k financování je ještě 

větší v případě malých a středních podniků, 

jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 

aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 

značně závislé na bankách a dluhovém 

financování formou bankovních 

kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 

nebo leasingu. Podpora malých a 

středních podniků, které čelí výše 

uvedeným výzvám, a poskytování 

rozmanitějších zdrojů financování je 

nezbytné pro zvýšení schopnosti malých a 

středních podniků financovat svůj vznik, 

růst a rozvoj a překonat ekonomické 

poklesy a také pro zvýšení odolnosti 

hospodářství a finančního systému během 

ekonomického poklesu či otřesů. Navíc to 

doplňuje iniciativy, které jsou již 

realizovány v kontextu unie kapitálových 

trhů. Fond InvestEU by měl poskytovat 

příležitost zaměřit se na specifické, více 

zacílené finanční produkty. 

(16) Malé a střední podniky představují 

více než 99 % podniků v Unii a jejich 

ekonomická hodnota je významná a 

zásadní. Ovšem vzhledem k tomu, že jsou 

vnímány jako vysoce rizikové a nemají 

dostatečné zajištění, čelí problémům v 

oblasti přístupu k financování. Dále je 

nutné řešit genderové rozdíly, neboť 

kreativita žen a jejich podnikatelský 

potenciál jsou nevyužitým zdrojem růstu a 

pracovních příležitostí, který je třeba dále 

rozvíjet. Další výzvy souvisí s potřebou 

malých a středních podniků udržet si 

konkurenceschopnost prostřednictvím 

digitalizace, internacionalizace a inovací a 

také zvyšováním dovedností svých 

zaměstnanců. V porovnání s většími 

podniky navíc mají přístup k užšímu 

souboru finančních zdrojů: obvykle 

nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 

přístup na burzy cenných papírů nebo k 

velkým institucionálním investorům. 

Špatný přístup malých a středních 

podniků ke kapitálu je dále zhoršován tím, 

že evropské odvětví soukromého kapitálu 

je relativně malé, a obtíže s přístupem 
k financování jsou ještě větší v případě 

malých a středních podniků, jejichž činnost 

je zaměřena na nehmotná aktiva. Malé a 

střední podniky v Unii jsou značně závislé 

na bankách a dluhovém financování 

formou bankovních kontokorentních úvěrů, 

bankovních půjček nebo leasingu. Podpora 

malých a středních podniků, které čelí výše 

uvedeným výzvám, zjednodušením jejich 

přístupu k financování a poskytování 

rozmanitějších zdrojů financování je 

nezbytné pro zvýšení schopnosti malých a 

středních podniků financovat svůj vznik, 

růst, inovace a udržitelný rozvoj, zvyšovat 

konkurenceschopnost a překonávat 

ekonomické poklesy a také pro zvýšení 

odolnosti hospodářství a finančního 

systému během ekonomického poklesu či 
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otřesů. Navíc to doplňuje iniciativy, které 

jsou již realizovány v kontextu unie 

kapitálových trhů. Programy jako COSME 

byly pro malé a střední podniky důležité v 

tom, že usnadňují přístup k financování 

ve všech fázích životního cyklu podniků, 

což doplnil fond EFSI, u něhož došlo k 

rychlému využití ze strany MSP. Fond 

InvestEU by tudíž měl na tyto úspěchy 

navázat a poskytovat příležitost zaměřit se 

na specifické, více zacílené finanční 

produkty. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Podniky poskytující služby 

obecného zájmu hrají zásadní a 

strategickou úlohu v klíčových odvětvích 

s velkými síťovými odvětvími (energetika, 

vodohospodářství, odpady, životní 

prostředí, poštovní služby, doprava a 

telekomunikace), ve zdravotnictví, 

vzdělávání a sociálních službách. 

Evropská unie tím, že tyto podniky 

podporuje, zabezpečuje dobré životní 

podmínky svých občanů a jejich možnost 

si svobodně vybrat, mezi jinými také 

pokud jde o kvalitu služeb; 

 

Pozměňovací návrh  24 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Jak uvádí diskusní dokument o 

sociálním rozměru Evropy16 a evropský 

pilíř sociálních práv17, budování 

inkluzivnější a spravedlivější Unie 

představuje klíčovou prioritu pro řešení 

nerovnosti v Unii a pro podporu politik 

(17) Jak uvádí diskusní dokument o 

sociálním rozměru Evropy16, evropský pilíř 

sociálních práv17 a právní rámec EU pro 

Úmluvu EU o právech osob se zdravotním 

postižením, budování inkluzivnější a 

spravedlivější Unie představuje klíčovou 
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sociálního začlenění v Evropě. Nerovnost 

příležitostí ovlivňuje především přístup ke 

vzdělání, odborné přípravě a zdravotní 

péči. Investice do ekonomiky související se 

společenským, dovednostním a lidským 

kapitálem a také do integrování 

znevýhodněných skupin obyvatel do 

společnosti může zlepšit ekonomické 

příležitosti, obzvláště při koordinaci na 

úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 

využíván na podporu investic do 

vzdělávání a odborné přípravy, na pomoc 

při zvyšování zaměstnanosti, zejména mezi 

osobami s nízkou mírou dovedností a 

osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a ke 

zlepšení situace v oblasti mezigenerační 

solidarity, zdravotnictví, bezdomovectví, 

digitální inkluze a rozvoje komunit a 

situace týkající se role a místa mladých a 

zranitelných lidí ve společnosti, a to včetně 

státních příslušníků třetích zemí. Program 

InvestEU by měl také přispívat k podpoře 

evropské kultury a kreativity. Aby bylo 

možné reagovat na zásadní společenské 

proměny v Unii a proměny pracovního trhu 

v průběhu následujícího desetiletí, je 

nezbytné investovat do lidského kapitálu, 

mikrofinancování, financování sociálních 

podniků a nových obchodních modelů 

sociální ekonomiky, včetně investic se 

sociálním dopadem a zadávání zakázek se 

sociálními výsledky. Program InvestEU by 

měl posilovat vznikající ekosystém 

sociálního trhu a zvyšovat nabídku 

financování a přístup k němu v případě 

mikropodniků a sociálních podniků, aby 

byla uspokojena poptávka těch, kdo to 

nejvíce potřebují. Zpráva pracovní skupiny 

na vysoké úrovni o investicích do sociální 

infrastruktury v Evropě18 identifikovala 

investiční mezery v oblasti sociální 

infrastruktury a služeb včetně vzdělávání, 

odborné přípravy, zdraví a bydlení, které 

vyžadují podporu, a to i na úrovni EU. 

Proto by měla být na podporu rozvoje 

hodnotového řetězce sociálního trhu a 

odolnější Unie využita kolektivní síla 

veřejného, komerčního i filantropického 

prioritu pro řešení nerovnosti v Unii a pro 

podporu politik sociálního začlenění v 

Evropě. Nerovnost příležitostí ovlivňuje 

především přístup ke vzdělání, odborné 

přípravě a zdravotní péči. Investice do 

ekonomiky související se společenským, 

dovednostním a lidským kapitálem a také 

do integrování znevýhodněných skupin 

obyvatel do společnosti může zlepšit 

ekonomické příležitosti, obzvláště při 

koordinaci na úrovni EU. Vzhledem k 

tomu, že je třeba výrazně investovat do 

sociální infrastruktury, Fond InvestEU by 

měl být využíván na podporu investic do 

vzdělávání a odborné přípravy, na pomoc 

při zvyšování zaměstnanosti, zejména mezi 

osobami s nízkou mírou dovedností a 

osobami dlouhodobě nezaměstnanými, a ke 

zlepšení situace v oblasti rovnosti žen a 

mužů, rovných příležitostí, mezigenerační 

solidarity, zdravotnictví, bezdomovectví, 

digitální inkluze a rozvoje komunit a 

situace týkající se role a místa mladých a 

zranitelných lidí ve společnosti, a to včetně 

státních příslušníků třetích zemí. Program 

InvestEU by měl také přispívat k podpoře 

evropské kultury a kreativity. Aby bylo 

možné reagovat na zásadní společenské 

proměny v Unii a proměny pracovního trhu 

v průběhu následujícího desetiletí, je 

nezbytné investovat do lidského kapitálu, 

mikrofinancování, financování sociálních 

podniků a nových obchodních modelů 

sociální ekonomiky, včetně investic se 

sociálním dopadem a zadávání zakázek se 

sociálními výsledky. Program InvestEU by 

měl posilovat vznikající ekosystém 

sociálního trhu a zvyšovat nabídku 

financování a přístup k němu v případě 

mikropodniků a sociálních podniků, aby 

byla uspokojena poptávka těch, kdo to 

nejvíce potřebují. Zpráva pracovní skupiny 

na vysoké úrovni o investicích do sociální 

infrastruktury v Evropě18 identifikovala 

investiční mezery v oblasti sociální 

infrastruktury a služeb včetně vzdělávání, 

odborné přípravy, zdraví a bydlení, které 

vyžadují podporu, a to i na úrovni EU. 

Proto by měla být na podporu rozvoje 
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kapitálu a také podpora nadací. hodnotového řetězce sociálního trhu a 

odolnější Unie využita kolektivní síla 

veřejného, komerčního i filantropického 

kapitálu a také podpora nadací. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Publikováno jako Diskusní dokument o 

evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018. 

18 Publikováno jako Diskusní dokument o 

evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Projekty financované z fondu 

InvestEU by měly podporovat rovnost žen 

a mužů, zejména v oblasti výzkumu a 

inovací, a to tím, že budou řešit výchozí 

příčiny genderové nerovnováhy, budou 

beze zbytku využívat potenciálu žen i 

mužů mezi výzkumnými pracovníky a 

budou aspekt pohlaví zohledňovat v rámci 

výzkumu a inovací, a rovněž tím, že budou 

věnovat zvláštní pozornost zajištění 

genderové vyváženosti v rámci 

hodnoticích panelů a dalších relevantních 

poradenských a odborných subjektů. Dále 

je činnost třeba zaměřit na provádění 

zásad týkajících se rovnosti žen a mužů, 

jak jsou stanoveny v článku 2 a 3 Smlouvy 

o Evropské unii a v článku 8 SFEU a 

směrnici 2006/54/ES o zavedení zásady 

rovných příležitostí a rovného zacházení 

pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 

povolání. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19a) Fond InvestEU by měl rovněž 

podporovat opatření a strategie týkající se 

vyvážené energetické transformace, 

přičemž bude podporovat investice řešící 

situaci pracovníků v konkrétních 

odvětvích, jako je těžba černého a 

hnědého uhlí, automobilový průmysl, jež 

mohou být přechodem na nízkouhlíkové 

hospodářství dotčena. Fond InvestEU by 

měl být schopen podporovat přechod 

těchto ekonomik směrem k udržitelným 

činnostem a přilákat alternativní 

inovativní podniky, začínající společnosti 

a průmysl za účelem budování 

udržitelného regionálního hospodářství. 

Dále by měly být podporovány další 

synergie s dodatečnými podpůrnými 

režimy, jako je fond pro modernizaci, 

který bude vytvořen pro období 2021–

2030, a rovněž další programy na úrovni 

členských států a Unie, které budou řešit 

spravedlivý přechod. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (19b) Tento fond by měl zajistit rovnost 

při financování projektů po celé EU se 

zvláštním zaměřením na nejchudší a 

nejméně rozvinuté regiony. 

 

Pozměňovací návrh  28 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Fond InvestEU by měl být otevřen 

příspěvkům ze třetích zemí, které jsou 

členy Evropského sdružení volného 

(21) Fond InvestEU by měl být otevřen 

příspěvkům ze třetích zemí, které jsou 

členy Evropského sdružení volného 
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obchodu, přistupujících zemí, kandidátů a 

potenciálních kandidátů, zemí států, na něž 

se vztahuje politika sousedství a dalších 

zemí v souladu s podmínkami stanovenými 

mezi Unií a těmito zeměmi. To by mělo 

případně umožnit pokračovat ve spolupráci 

s příslušnými zeměmi, zejména v oblasti 

výzkumu a inovací, jakož i malých a 

středních podniků. 

obchodu, přistupujících zemí, kandidátů a 

potenciálních kandidátů, zemí států, na něž 

se vztahuje politika sousedství a dalších 

zemí v souladu s podmínkami stanovenými 

mezi Unií a těmito zeměmi, pod 

podmínkou, že tyto země dodržují lidská 

práva. To by mělo případně umožnit 

pokračovat ve spolupráci s příslušnými 

zeměmi, zejména v oblasti výzkumu a 

inovací, jakož i malých a středních 

podniků. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23a) Rozpočet ve výši 3 105 milionů 

EUR (ve stálých cenách) na výzkum a 

inovace ve Fondu InvestEU by neměl 

pocházet z celkového rozpočtu programu 

Horizont Evropa, který činí 120 miliard 

(ve stálých cenách), ale měl by být 

poskytnut nad rámec tohoto programu. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Záruka EU tvořící základ Fondu 

InvestEU by měla být prováděna nepřímo 

Komisí, která se bude opírat o prováděcí 

partnery s přístupem ke konečným 

příjemcům. Komise by měla s jednotlivými 

prováděcími partnery uzavřít záruční 

dohodu přidělující záruční kapacitu z 

Fondu InvestEU, aby podpořila jejich 

finanční a investiční operace, které splňují 

cíle a kritéria způsobilosti Fondu InvestEU. 

Fond InvestEU by měl mít specifickou 

strukturu řízení, která zajistí vhodné 

využívání záruky EU. 

(24) Záruka EU tvořící základ Fondu 

InvestEU by měla být prováděna nepřímo 

Komisí, která se bude opírat o prováděcí 

partnery s přístupem ke konečným 

příjemcům. Komise by měla s jednotlivými 

prováděcími partnery uzavřít záruční 

dohodu přidělující záruční kapacitu z 

Fondu InvestEU, aby podpořila jejich 

finanční a investiční operace, které splňují 

cíle a kritéria způsobilosti Fondu InvestEU. 

Za účelem zlepšení transparentnosti, 

účinnosti, odpovědnosti a proto, aby se 

zajistilo vhodné využívání záruky EU, by 
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měl Fond InvestEU mít specifickou 

strukturu řízení, zcela oddělenou od 

skupiny EIB. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Komise by měla posoudit 

slučitelnost finančních a investičních 

operací předložených prováděcími partnery 

s právem EU a jejími politikami, avšak 

rozhodnutí o finančních a investičních 

operacích by měl v konečném důsledku 

přijímat prováděcí partner. 

(26) Měl by být ustaven řídící výbor s 

exekutivní pravomocí přijímat rozhodnutí 

podle článku 17, složený ze zástupců, které 

jmenuje Evropská komise, Evropská 

investiční banka, prováděcí partneři, a 

jednoho odborníka bez hlasovacího práva, 

kterého jmenuje Evropský parlament, aby 

bylo zajištěno, že při řízení Programu 

InvestEU bude dosaženo správné 

rovnováhy mezi odborností z oblasti 

politiky a bankovnictví. Řídící výbor by 

měla posoudit slučitelnost finančních a 

investičních operací předložených 

prováděcími partnery s právem EU a jejími 

politikami, avšak rozhodnutí o finančních a 

investičních operacích by měl v konečném 

důsledku přijímat prováděcí partner. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Projektový tým sestávající z 

odborníků, které dají prováděcí partneři k 

dispozici Komisi, aby jí poskytovali 

odborné poradenství při finančním a 

technickém posuzování navržených 

finančních a investičních operací, by měl 

hodnotit ty operace, jež prováděcí partneři 

předložili k posouzení investičnímu 

výboru. 

vypouští se 
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Pozměňovací návrh  33 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Investiční výbor složený z 

nezávislých odborníků by měl vyslovovat 

závěr o přidělení podpory ze záruky EU na 

finanční a investiční operace, které splňují 

kritéria způsobilosti, a poskytovat tak 

externí odborné poradenství při posuzování 

investic v souvislosti s projekty. Investiční 

výbor by měl fungovat v mít různém 

složení, aby co nejlépe pokrýval různé 

oblasti politiky a odvětví. 

(28) Investiční výbor složený z 

nezávislých odborníků by měl vyslovovat 

závěr o přidělení podpory ze záruky EU na 

finanční a investiční operace, které splňují 

kritéria způsobilosti, a poskytovat tak 

externí odborné poradenství při posuzování 

investic v souvislosti s projekty. Investiční 

výbor by měl fungovat v různém složení, 

aby co nejlépe pokrýval různé oblasti 

politiky a odvětví, a měl by vždy zahrnovat 

nejméně dva odborníky se zkušenostmi v 

oblasti klimatických akcí, ochrany 

životního prostředí a řízení.  

 

Pozměňovací návrh  34 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 29 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(29) Při výběru prováděcích partnerů 

pro zavedení Fondu InvestEU by měla 

Komise zvážit schopnost protistrany plnit 

cíle Fondu InvestEU a přispívat vlastními 

zdroji, aby se zajistilo odpovídající 

zeměpisné pokrytí a diverzifikace, byli 

přilákáni soukromí investoři a byla 

zajištěna dostatečná diverzifikace rizik, 

jakož i nová řešení pro selhání trhu a 

suboptimální investiční situace. Vzhledem 

ke své roli v rámci Smluv své schopnosti 

působit ve všech členských státech a ke 

stávajícím zkušenostem se současnými 

finančními nástroji a fondem EFSI zůstane 

privilegovaným prováděcím partnerem v 

rámci složky EU Fondu InvestEU 

Evropská investiční banka („EIB“). Kromě 

skupiny EIB by měly mít národní podpůrné 

banky nebo instituce možnost nabízet škálu 

doplňkových finančních produktů 

(29) Při výběru prováděcích partnerů 

pro zavedení Fondu InvestEU by měla 

Komise zvážit schopnost a potenciál 

protistrany plnit cíle Fondu InvestEU a 

přispívat vlastními zdroji, aby se zajistilo 

odpovídající zeměpisné pokrytí a 

diverzifikace, byli přilákáni soukromí 

investoři a byla zajištěna dostatečná 

diverzifikace rizik, jakož i nová řešení pro 

selhání trhu a suboptimální investiční 

situace. Vzhledem ke své roli v rámci 

Smluv své schopnosti působit ve všech 

členských státech a ke stávajícím 

zkušenostem se současnými finančními 

nástroji a fondem EFSI zůstane 

privilegovaným prováděcím partnerem v 

rámci složky EU Fondu InvestEU 

Evropská investiční banka („EIB“). Kromě 

skupiny EIB by měly mít národní nebo 

regionální podpůrné banky nebo instituce 
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vzhledem k tomu, že jejich zkušenosti a 

schopnosti na regionální úrovni by mohly 

být prospěšné pro maximalizaci dopadu 

veřejných fondů na území Unie. Kromě 

toho by mělo být možné mít za prováděcí 

partnery jiné mezinárodní finanční 

instituce, zejména pokud představují 

srovnatelnou výhodu z hlediska 

specifických odborných znalostí a 

zkušeností v určitých členských státech. 

Zároveň by mělo být možné, aby jako 

prováděcí partneři mohly působit i další 

subjekty splňující kritéria stanovená ve 

finančním nařízení. 

možnost nabízet škálu doplňkových 

finančních produktů kombinující 

charakteristiky jejich finančních produktů 

s požadavky Fondu, neboť jejich 

zkušenosti a schopnosti na regionální 

úrovni by mohly být prospěšné pro 

maximalizaci dopadu veřejných fondů na 

území Unie. Kromě toho by mělo být 

možné mít za prováděcí partnery jiné 

mezinárodní finanční instituce, zejména 

pokud představují srovnatelnou výhodu z 

hlediska specifických odborných znalostí a 

zkušeností v určitých členských státech. 

Zároveň by mělo být možné, aby jako 

prováděcí partneři mohly působit i další 

subjekty splňující kritéria stanovená ve 

finančním nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 30 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Aby se zajistilo, že se intervence v 

rámci složky EU Fondu InvestEU zaměřují 

na selhání trhu a suboptimální investiční 

situace na úrovni EU a že zároveň splňují 

cíl co největšího geografického dosahu, 

měla by být záruka EU přidělena 

prováděcím partnerům, kteří samostatně 

nebo společně s dalšími prováděcími 

partnery mohou působit alespoň ve třech 

členských státech. Předpokládá se však, že 

přibližně 75 % záruky EU v rámci složky 

EU by bylo přiděleno prováděcímu 

partnerovi nebo partnerům, kteří mohou 

finanční produkty v rámci Fondu InvestEU 

nabídnout ve všech členských státech. 

(30) Aby se zajistilo, že se intervence 

v rámci složky EU Fondu InvestEU 

zaměřují na selhání trhu a suboptimální 

investiční situace na úrovni EU a že 

zároveň splňují cíl co největšího 

geografického dosahu, měla by být záruka 

EU přidělena prováděcím partnerům, kteří 

samostatně nebo společně s dalšími 

prováděcími partnery mohou působit 

alespoň ve dvou členských státech. 

Předpokládá se však, že přibližně 75 % 

záruky EU v rámci složky EU by bylo 

přiděleno prováděcímu partnerovi nebo 

partnerům, kteří mohou finanční produkty 

v rámci Fondu InvestEU nabídnout ve 

všech členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  36 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 31 
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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. 

(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. Tam, kde složka 

členského státu usiluje o cílená politická 

opatření, které již EU provádí 

prostřednictvím obdobných finančních a 

investičních operací, měla by složka 

členského státu a složka na úrovni EU mít 

stejné prováděcí partnery. 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. Toto posouzení by mělo zajistit 

omezení byrokratických překážek a 

nákladů, které by neměly dopad na 

návratnost investice a neovlivňovaly by 

míry. 

 

Pozměňovací návrh  37 

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 

(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 
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s přesahem do různých oblastí politik. věnovat zvláštní pozornost tomu, že je 

nutné malé projekty seskupit do větších 

portfolií. 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. 

 

Pozměňovací návrh  38 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) V zájmu zajištění širokého 

zeměpisného dosahu poradenských služeb 

v rámci Unie a úspěšného využití místních 

znalostí o Fondu InvestEU by mělo být v 

případě potřeby a s ohledem na stávající 

režimy podpory zřízeno místní zastoupení 

Poradenského centra InvestEU, které by 

poskytovalo konkrétní proaktivní pomoc 

přizpůsobenou místním podmínkám v 

praxi. 

(36) V zájmu zajištění širokého 

zeměpisného dosahu poradenských služeb 

v rámci Unie a úspěšného využití místních 

znalostí o Fondu InvestEU by mělo být 

v každém členském státě, se zvláštním 

zaměřením na zajištění přítomnosti 

v regionech, které čelí obtížím při 

vypracovávání projektů v rámci Fondu 

InvestEU, a s ohledem na stávající režimy 

podpory zřízeno místní zastoupení 

Poradenského centra InvestEU, které by 

poskytovalo konkrétní proaktivní pomoc 

přizpůsobenou místním podmínkám 

v praxi. V poradenských centrech je třeba 

shromažďovat zkušenosti vnitrostátních 

podpůrných bank s vytvářením, 

seskupováním a financováním projektů a 

je třeba nadále oceňovat úlohu, kterou 

hrají jako prováděcí partneři. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (37a) Vzhledem k pozitivním výsledkům 

národních podpůrných bank při vytváření, 

seskupování a financování projektů, 
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například projektů malém rozsahu 

týkajících se energetické účinnosti a 

obnovitelné energie na místní a regionální 

úrovni, by se jejich odbornost měla sdružit 

do poradenských center a měla by být 

nadále oceňována i jejich úloha jakožto 

prováděcích partnerů. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 47 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (47a) Program by měl být přístupný 

příjemcům díky větší publicitě a 

transparentnosti, mimo jiné na straně 

finančních a bankovních 

zprostředkovatelů. Je proto zapotřebí větší 

informování a trvalé sledování realizace 

opatření. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tímto nařízením se zřizuje Fond InvestEU 

poskytující záruky EU na finanční a 

investiční operace realizované prováděcími 

partnery na podporu interních politik EU. 

Tímto nařízením se zřizuje Fond InvestEU 

poskytující záruky EU na finanční a 

investiční operace realizované prováděcími 

partnery na podporu interních politik EU, 

zejména cílů v oblasti změny klimatu a 

cílů udržitelného rozvoje, a to v souladu 

s cílem přechodu na ekonomiku 

s nulovými emisemi skleníkových plynů 

nejpozději do roku 2050. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) „operací kombinování zdrojů“ 

operace podporovaná z rozpočtu Unie 

kombinující nevratné formy nebo vratné 

formy podpory z rozpočtu EU či obojí s 

vratnými formami podpory od rozvojových 

či jiných veřejných finančních institucí, 

jakož i od komerčních finančních institucí 

a investorů; pro účely této definice lze 

unijní programy financované z jiných 

zdrojů než z unijního rozpočtu, jako je 

inovační fond systému EU pro 

obchodování s emisemi (ETS), postavit na 

roveň programům Unie financovaným z 

rozpočtu Unie; 

1) „adicionalitou“ adicionalita ve 

smyslu článku 8a (nový); 

 

Pozměňovací návrh  43 

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a) „zásadou energetická účinnost 

v první řadě“ upřednostnění opatření na 

zvýšení účinnosti poptávky po energii a 

zásobování energií v rámci veškerého 

energetického plánování a rozhodování 

ohledně politiky a investic, a to pomocí 

nákladově efektivních úspor při 

konečném použití, iniciativ zaměřených 

na odezvu na straně poptávky a účinnější 

přeměny, přenosu a distribuce energie. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 17a) „EIB“ Evropská investiční banka, 

Evropský investiční fond nebo jakákoli 

dceřiná společnost Evropské investiční 

banky; 
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Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 17b) „adicionalitou“ adicionalita ve 

smyslu článku 8a (nový). 

 

Pozměňovací návrh  46 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) konkurenceschopnosti Unie včetně 

inovací a digitalizace; 

a) konkurenceschopnosti Unie včetně 

výzkumu, inovací a digitalizace; 

 

Pozměňovací návrh  47 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) udržitelnosti ekonomiky EU a 

jejímu růstu; 

b) udržitelného růstu ekonomiky EU 

směřujícího k dosažení cílů udržitelného 

rozvoje OSN a cílů Pařížské dohody o 

klimatu; 

 

Pozměňovací návrh  48 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podpora finančních a investičních 

operací v oblasti výzkumu, inovací a 

digitalizace; 

b) podpora finančních a investičních 

operací v oblasti výzkumu, inovací a 

digitalizace ve všech oknech politik, 

včetně podpory rozšiřování inovačních 
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společností a uvádění technologií na trh; 

 

Pozměňovací návrh  49 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zvyšování přístupnosti a 

dostupnosti financování pro malé a střední 

podniky a v řádně opodstatněných 

případech i pro malé podniky se střední 

kapitalizací; 

c) zvyšování a zjednodušování 

přístupnosti a dostupnosti financování a 

posilování globální konkurenceschopnosti 

pro začínající inovativní podniky, malé a 

střední podniky včetně mikropodniků a v 

řádně opodstatněných případech pro 

podniky se společnost se střední 

kapitalizací; 

 

Pozměňovací návrh  50 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) přispívání k tomu, aby nejméně 30 

% výdajů z rozpočtu EU podporovalo 

dosažení klimatických cílů, a zvýšení 

investic do opatření na zmírňování změny 

klimatu a adaptaci, zejména plnění cílů v 

oblasti klimatu a energeticky do roku 

2030 monitorovaných nařízením (EU) 

(XX) [správa energetické unie] díky tomu, 

že nejméně 40 % prostředků z fondu 

InvestEU bude přispívat ke klimatickým 

cílům. 

 

Pozměňovací návrh  51 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Záruka EU pro účely složky EU uvedené v Záruka EU pro účely složky EU uvedené v 
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čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 38 000 000 000 

EUR (v běžných cenách). Budou na ni 

vytvořeny rezervy ve výši 40 %. 

čl. 8 odst. 1 písm. a) činí 38 000 000 000 

EUR (ve stálých cenách), z toho nejméně 

28 500 000 000 EUR by mělo být 

přiděleno skupině EIB. Budou na ni 

vytvořeny rezervy ve výši 35 %. EIB: 

 - jako prováděcí partner poskytuje přístup 

ke svému přídělu záruky EU pro národní 

a regionální podpůrné banky; 

 - vytvoří strukturovaný dialog s národními 

a regionálními podpůrnými bankami při 

vývoji a provádění finančních nástrojů a 

projektů; 

 - podává každoročně Evropskému 

parlamentu zprávu o fungování záruky, 

přispívání k cílům uvedených v článku 3 a 

spoupráci s národními a regionálními 

subjekty. 

 Při přezkumu v polovině období, 

nejpozději však v prosinci 2024 posoudí 

Komise podíl poskytnutý skupině EIB a 

případně navrhne změny ve výši až 10 %. 

 

Pozměňovací návrh  52 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Projekty, které mají být financovány 

z dodatečně poskytnuté částky, se 

zaměřují výhradně na opatření, jež jsou 

způsobilá dle kritérií způsobilosti 

stanovených v pravidlech programu Unie, 

z něhož byla částka převedena, a program 

InvestEU usiluje o pokrytí co nejvyšší 

rizikové tranše. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Finanční krytí pro provádění 3. Finanční krytí pro provádění 
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opatření uvedených v kapitolách V a VI 

činí 525 000 000 EUR (v běžných cenách). 

opatření uvedených v kapitolách V a VI 

činí 725 000 000 EUR (v běžných cenách). 

 

Pozměňovací návrh  54 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Prostředky uvedené v odstavci 3 lze 

také použít na technickou a správní pomoc 

určenou pro provádění Programu 

InvestEU, jako jsou přípravné, 

monitorovací, kontrolní, auditní 

a hodnoticí činnosti, včetně korporátních 

systémů informačních technologií. 

4. Prostředky uvedené v odstavci 3 lze 

také použít na technickou a správní pomoc 

určenou pro provádění Programu 

InvestEU, jako jsou přípravné, 

monitorovací, kontrolní, auditní 

a hodnoticí činnosti, včetně korporátních 

systémů informačních technologií. Cílem 

tohoto užití je snížení administrativní 

zátěže příjemců a nesmí překročit 5 % 

hodnoty finančního přídělu podle 

odstavce 1. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) být ve shodě s cíli politiky a 

splňovat kritéria způsobilosti stanovená v 

pravidlech unijního programu, v jehož 

rámci je podpora přidělena; 

a) být ve shodě s cíli politiky a 

splňovat kritéria způsobilosti stanovená v 

pravidlech unijního programu, v jehož 

rámci je podpora přidělena; žádná finanční 

nebo investiční operace realizovaná ze 

záruky EU nesmí podkopávat provádění 

cílů udržitelného rozvoje, závazků EU 

v rámci Pařížské dohody, cílů EU v oblasti 

klimatu a energetiky do roku 2030 a 

dosažení ekonomiky s téměř nulovými 

emisemi skleníkových plynů do roku 2050 

nebo s nimi být v rozporu; 

 

Pozměňovací návrh  56 
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Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Fond InvestEU bude fungovat 

prostřednictvím následujících čtyř oken, 

která budou zaměřena na selhání trhu nebo 

suboptimální investiční situace v daných 

oblastech působnosti: 

1. Fond InvestEU bude fungovat 

prostřednictvím následujících čtyř oken, 

která budou zaměřena na selhání trhu nebo 

suboptimální investiční situace v daných 

oblastech působnosti:, a případě bude 

využívat zkušeností získaných při 

provádění finančních nástrojů v 

předchozím víceletém finančním rámci: 

 

Pozměňovací návrh  57 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 

zahrnuje udržitelné investice v oblasti 

dopravy, energie, digitálního propojení, 

dodávek a zpracování surových materiálů, 

vesmíru, oceánů a vody, odpadů, přírodní a 

další environmentální infrastruktury, 

vybavení, mobilních aktiv a zavádění 

inovativních technologií, které přispívají k 

dosažení unijních cílů environmentální 

nebo sociální udržitelnosti či obojího nebo 

splňují unijní normy environmentální nebo 

sociální udržitelnosti; 

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 

zahrnuje udržitelné investice v oblasti 

dopravy včetně multimodální, bezpečnosti 

silničního provozu, cestovního ruchu, 

energetiky, zejména zvýšené využívání 

energie z obnovitelných zdrojů, 

energetická účinnosti v souladu s 

energetickými rámci 2030 a 2050 a 

zlepšování úrovně propojitelnosti, 

digitálního propojení a přístupu, mimo 

jiné ve venkovských oblastech, dodávek a 

zpracování surovin, vesmíru, oceánů a 

vody, vnitrozemských odpadů, prevence 

vzniku odpadu a oběhového hospodářství, 

přírodní a další environmentální 

infrastruktury, vybavení, mobilních aktiv a 

zavádění inovativních technologií, které 

přispívají k dosažení unijních cílů 

environmentální nebo sociální udržitelnosti 

či obojího a splňují unijní normy 

environmentální nebo sociální 

udržitelnosti; 

 

Pozměňovací návrh  58 
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Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) podokno renovace a údržby 

instruktury: zahrnuje udržitelné investice 

v oblasti: 

 - renovace železničních a silničních mostů 

a tunelů v zájmu zvýšení bezpečnosti; 

 - projekty renovace budov se zaměřením 

na úspory energie, zavádění 

decentralizované výroby energie z 

obnovitelných zdrojů a integrace budov do 

propojeného digitálního systému pro 

výrobu, skladování a přepravu energie; 

 

Pozměňovací návrh  59 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) okno pro výzkum, inovace a 

digitalizaci: zahrnuje výzkumné a inovační 

aktivity, využití výsledků výzkumu na trhu, 

demonstrace a zavádění inovativních 

řešení, podporu rozšiřování inovativních 

společností z řad jiných než malých a 

středních podniků a digitalizaci průmyslu 

EU; 

b) okno pro výzkum, inovace a 

digitalizaci: zahrnuje výzkum, vývoj 

produktů a inovace, transfer technologií a 

výsledků výzkumu na trhu, podporu 

tržních zprostředkovatelů a spolupráce 

mezi podniky, demonstrace a zavádění 

inovativních řešení, podporu rozšiřování 

inovativních společností včetně 

začínajících podniků a malých a středních 

podniků a digitalizaci průmyslu EU na 

základě nabytých zkušeností, zejména z 

InnovFin; 

 

Pozměňovací návrh  60 

 

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 

c) okno pro malé a střední podniky: 

jednodušší přístupnost a dostupnost 
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malé a střední podniky a v řádně 

opodstatněných případech i pro malé 

podniky se střední kapitalizací; 

financování pro začínající podniky, malé a 

střední podniky, včetně podniků 

inovativních, a v řádně opodstatněných 

případech i pro malé podniky se střední 

kapitalizací, zejména s cílem zvýšit 

globální konkurenceschopnost, inovace, 

digitalizaci a udržitelnost; 

 

Pozměňovací návrh  61 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) okno pro sociální investice a 

dovednosti: zahrnuje mikrofinancování, 

financování sociálních podniků a sociální 

ekonomiku, dovednosti, vzdělávání, 

odbornou přípravu a související služby, 

sociální infrastrukturu (včetně sociálního a 

studentského bydlení), sociální inovace, 

zdravotní a dlouhodobou péči, začlenění 

a přístupnost, kulturní aktivity se sociálním 

cílem, začleňování zranitelných osob 

včetně občanů třetích zemí. 

d) okno pro sociální investice a 

dovednosti: zahrnuje mikrofinancování, 

financování sociálních podniků, podnikání 

žen a sociální ekonomiku, dovednosti, 

vzdělávání, odbornou přípravu a 

související služby,  včetně studentských 

půjček, sociální infrastrukturu (včetně 

sociálního a studentského bydlení), sociální 

inovace, zdravotní a dlouhodobou péči, 

začlenění a přístupnost, kulturní aktivity, 

zejména pokud mají sociální cíl, 

začleňování zranitelných osob včetně 

občanů třetích zemí. 

 

Pozměňovací návrh  62 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční a investiční operace v rámci okna 

pro udržitelnou infrastrukturu dle odst. 1 

písm. a) podléhají přezkoumání z hlediska 

klimatické, environmentální a sociální 

udržitelnosti s cílem minimalizovat 

škodlivý dopad a maximalizovat přínosy 

pro klima, životní prostředí a sociální 

rozměr. Za tímto účelem poskytnou 

předkladatelé žádající financování 

adekvátní informace podle pokynů 

Finanční a investiční operace v rámci okna 

pro udržitelnou infrastrukturu dle odst. 1 

písm. a) podléhají přezkoumání z hlediska 

klimatické, environmentální a sociální 

udržitelnosti s cílem minimalizovat 

škodlivý dopad a maximalizovat přínosy 

pro klima, životní prostředí a sociální 

rozměr. Za tímto účelem poskytnou 

předkladatelé žádající financování 

adekvátní informace podle pokynů 
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vytvořených Komisí. Z přezkumu budou 

vyloučeny malé projekty do určité velikosti 

definované v pokynech. 

vytvořených Komisí formou aktu v 

přenesené pravomoci s řádným 

zohledněním kritérií stanovených v 

[nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 

udržitelného investování COM(2018)353] 

s cílem určit, zda je určitá hospodářská 

činnost z hlediska životního prostředí 

udržitelná. Z přezkumu mohou být 

případně vyloučeny malé projekty do 

určité velikosti definované v pokynech. 

 

Pozměňovací návrh  63 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zajistit v souvislosti s adaptací 

odolnost vůči potenciálním nepříznivým 

dopadům změny klimatu prostřednictvím 

vyhodnocení klimatické zranitelnosti a 

rizik včetně příslušných adaptačních 

opatření a v souvislosti se zmírňováním 

zajistit integraci nákladů na emise 

skleníkových plynů a pozitivního efektu 

opatření na zmírňování změny klimatu v 

analýze nákladů a přínosů; 

a) zajistit v souvislosti s adaptací 

odolnost vůči potenciálním nepříznivým 

dopadům změny klimatu prostřednictvím 

vyhodnocení klimatické zranitelnosti a 

rizik včetně příslušných adaptačních 

opatření a v souvislosti se zmírňováním 

zajistit integraci nákladů na emise 

skleníkových plynů a pozitivního efektu 

opatření na zmírňování změny klimatu v 

analýze nákladů a přínosů a zajistit soulad 

s cíli a normami EU v oblasti životního 

prostředí; 

 

Pozměňovací návrh  64 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) odhadnout dopad na zaměstnanost 

a tvorbu pracovních míst; 

 

Pozměňovací návrh  65 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 4 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Prováděcí partneři budou 

poskytovat informace nezbytné k tomu, 

aby bylo možné sledovat investice, které 

přispívají k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a životního prostředí, a to na 

základě pokynů, které poskytne Komise. 

4. Prováděcí partneři budou 

poskytovat informace nezbytné k tomu, 

aby bylo možné sledovat investice, které 

přispívají k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a životního prostředí, a to na 

základě pokynů, které poskytne Komise, a 

aby se posoudil soulad operací s 

nařízením o zřízení rámce pro usnadnění 

udržitelného investování 

(COM(2018)353); 

 

Pozměňovací návrh  66 

 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Okno pro malé a střední podniky 

dále podporuje příjemce, kteří byli 

podporování z různých nástrojů záruk EU 

sloučených do programu InvestEU, 

zejména ze Záručního nástroje pro 

kulturní a kreativní odvětví z programu 

Kreativní Evropa. 

 

Pozměňovací návrh  67 

 

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: 

 – alespoň 65 % investic v rámci okna pro 

udržitelnou infrastrukturu výrazně 

přispívalo k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a životního prostředí v souladu s 

Pařížskou dohodou; 
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 – alespoň 35% investic v rámci okna pro 

výzkum, inovace a digitalizaci přispívalo 

k plnění cílů programu Horizont Evropa; 

 – výrazný podíl záruky nabízené malým a 

středním podnikům a podnikům se střední 

kapitalizací v rámci okna pro malé a 

střední podniky by měl podporovat 

inovativní malé a střední podniky; 

 – alespoň 30% investic v rámci okna pro 

sociální investice a dovednosti přispívalo 

k plnění cílů programu Horizont Evropa a 

Erasmus+; 

 Komise společně s prováděcími partnery 

usiluje o to, aby část rozpočtové záruky 

použité na okno pro udržitelnou 

infrastrukturu byla rozdělena vyváženým 

způsobem mezi činnostmi v různých 

oblastech. 

Pozměňovací návrh  68 

 

Návrh nařízení 

Článek 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 8a 

 Adicionalita 

 1. Pro účely tohoto nařízení se 

„adicionalitou“ rozumí podpora takových 

operací ze strany fondu InvestEU, které 

řeší selhání trhu nebo suboptimální 

investiční situace, 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. Projekty 

podporované z Fondu InvestEU podporují 

cíle stanovené v článku 3. 

 2. Aniž je dotčen požadavek týkající se 

naplňování definice adicionality uvedené 

v prvním pododstavci, významnými 
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ukazateli adicionality jsou tyto prvky: 

 – navržené projekty, které nesou riziko, 

jež odpovídá zvláštním činnostem EIB ve 

smyslu článku 16 statutu EIB, nebo 

rovnocennou míru rizika, zejména pokud 

takové projekty představují rizika 

charakteristická pro určitou zemi, odvětví, 

nebo region, zejména rizika hrozící v 

méně rozvinutých regionech a 

přechodových regionech, nebo pokud 

takové projekty představují rizika spojená 

s inovacemi, zejména v případě 

neověřených technologií posilujících růst, 

udržitelnost a produktivitu; 

 – projekty navržené prováděcími partnery, 

které investiční výbor považuje za projekty 

nesoucí riziko rovnocenné riziku 

popsanému v první odrážce tohoto 

pododstavce. 

 

Pozměňovací návrh  69 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

1. V souladu s článkem 21 nařízení 

(EU) XX [... nařízení o společných 

ustanoveních] mohou členské státy, 

případně regiony, dobrovolně požádat o 

převod částí svých finančních přídělů do 

fondu InvestEU. Převedené prostředky 

budou použity v souladu s pravidly fondu 

InvestEU. 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. 

 

Pozměňovací návrh  70 
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Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Stanovení části záruky EU spadající pod 

složku členského státu se řídí dohodou o 

příspěvcích uzavřenou mezi členským 

státem a Komisí. 

Stanovení části záruky EU spadající pod 

složku členského státu se řídí dohodou o 

příspěvcích uzavřenou mezi členským 

státem nebo regionem prostřednictvím 

členského státu a Komisí. 

 

Pozměňovací návrh  71 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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; 

a) celkový objem části záruky EU 

spadající pod složku členského státu 

týkající se členského státu nebo regionu, 

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; 

 

Pozměňovací návrh  72 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) prováděcího partnera nebo 

partnery, kteří vyjádřili svůj zájem, a 

povinnost Komise informovat členský stát 

o zvoleném prováděcím partnerovi či 

partnerech; 

c) prováděcího partnera nebo 

partnery, kteří vyjádřili svůj zájem, a 

povinnost Komise informovat členský stát 

a případně regionální orgán o zvoleném 

prováděcím partnerovi či partnerech; 

 

Pozměňovací návrh  73 
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Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) povinnost každoročního 

předkládání zpráv členskému státu včetně 

zpráv dle ukazatelů uvedených v dohodě o 

příspěvcích; 

e) povinnost každoročního 

předkládání zpráv členskému státu nebo 

případně regionu včetně zpráv dle 

ukazatelů uvedených v dohodě 

o příspěvcích; 

 

Pozměňovací návrh  74 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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; 

c) Komise ihned informuje členský 

stát nebo případně region, 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; 

 

Pozměňovací návrh  75 

 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 5 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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. 

d) pokud úroveň rezerv pro část 

záruky EU spadající pod složku členského 

státu klesne na 10 % počáteční rezervy, 

poskytne příslušný členský stát nebo 

region na výzvu Komise do společného 

rezervního fondu částku ve výši až 5 % 

počáteční rezervy. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Podpora formou záruky EU může 

být poskytnuta na finanční a investiční 

operace, které se řídí tímto nařízením, na 

investiční období, jež končí dnem 31. 

prosince 2027. Smlouvy mezi prováděcím 

partnerem a konečným příjemcem nebo 

finančním zprostředkovatelem nebo jiným 

subjektem dle čl. 13 odst. 1 písm. a) musí 

být podepsány do 31. prosince 2028. 

2. Podpora formou záruky EU může 

být poskytnuta na finanční a investiční 

operace, které se řídí tímto nařízením, na 

investiční období, jež končí dnem 31. 

prosince 2027. Tato podpora musí s sebou 

nést vyšší míru tvorby rezerv pro malé a 

střední podniky, které prokáží, že se 

potýkají s objektivními překážkami 

v získání přístupu k úvěru. Smlouvy mezi 

prováděcím partnerem a konečným 

příjemcem nebo finančním 

zprostředkovatelem nebo jiným subjektem 

dle čl. 13 odst. 1 písm. a) musí být 

podepsány do 31. prosince 2028. 

 

Pozměňovací návrh  77 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) splňují podmínky stanovené v [čl. 

209 odst. 2 písm. a) až e)] [finančního 

nařízení], obzvláště pak požadavek 

doplňkovosti stanovený v [čl. 209 odst. 2 

písm. b)] [finančního nařízení], a v 

relevantních případech maximalizují 

soukromé investice v souladu s [čl. 209 

odst. 2 písm. d)] [finančního nařízení]; 

a) splňují podmínky stanovené v [čl. 

209 odst. 2 písm. a) až e)] [finančního 

nařízení], obzvláště pak dosažením 

doplňkovosti stanovené v článku [8a], a 

dosahují pákového a multiplikačního 

účinku mobilizací globálních investic 

převyšujících velikost unijní záruky a v 

relevantních případech maximalizují 

soukromé investice v souladu s [čl. 209 

odst. 2 písm. d)] [finančního nařízení]; 

 

Pozměňovací návrh  78 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přispívají k plnění cílů unijní 

politiky a spadají do oblastí způsobilých 

pro finanční a investiční operace v rámci 

příslušného okna dle přílohy II tohoto 

b) přispívají k plnění cílů unijní 

politiky, doplňují tyto cíle a jsou s nimi v 

souladu, zejména ty, jež souvisejí s cíli 

Unie v oblasti klimatu a životního 

prostředí, a spadají do oblastí způsobilých 
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nařízení; a pro finanční a investiční operace v rámci 

příslušného okna dle přílohy II tohoto 

nařízení; a 

 

Pozměňovací návrh  79 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) jsou technicky životaschopné 

z environmentálního a sociálního 

hlediska v souladu s kritérii způsobilosti 

uvedenými v příloze II tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  80 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) Fond InvestEU nepodporuje 

činnosti související s fosilními palivy, 

ledaže by tyto činnosti byly řádně 

odůvodněny tím, že přispívají k plnění cílů 

energetické unie, a to konkrétně 

k energetické bezpečnosti, integraci 

vnitřního trhu s energií, zvýšení účinnosti 

využívání energie, dekarbonizaci 

ekonomiky v souladu s Pařížskou 

dohodou, a k technologickým průlomům 

v nízkouhlíkových a čistých technologiích, 

které podněcují transformaci energetiky 

a zlepšují konkurenceschopnost. 

 

Pozměňovací návrh  81 

 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v relevantním případě v třetí zemi c) v relevantním případě v třetí zemi, 
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uvedené v odst. 2 písm. a); která je uvedena v odst. 2 písm. a) a 

dodržuje lidská práva; 

 

Pozměňovací návrh  82 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro složku EU musí způsobilé protistrany 

vyjádřit svůj zájem a být schopné krýt 

finanční a investiční operace alespoň ve 

třech členských zemích. Prováděcí partneři 

mohou rovněž krýt finanční a investiční 

operace alespoň ve třech zemích tak, že se 

sdruží do skupiny. 

Pro složku EU musí způsobilé protistrany 

vyjádřit svůj zájem a být schopné krýt 

finanční a investiční operace alespoň ve 

třech členských zemích. Prováděcí partneři 

mohou rovněž krýt finanční a investiční 

operace alespoň ve dvou zemích tak, že se 

sdruží do skupiny. Toto kritérium je 

splněno i tehdy, pokud prováděcí partneři 

identifikují společné selhání trhu na svých 

trzích a řeší toto selhání trhu nebo 

suboptimální investiční situace místně 

přizpůsobenými, avšak podobnými 

nástroji. 

 

Pozměňovací návrh  83 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tam, kde složka členského státu usiluje 

o cílená politická opatření, která jsou již 

řešena složkou EU prostřednictvím 

obdobných finančních a investičních 

operací, měla by složka členského státu a 

složka na úrovni EU mít stejné prováděcí 

partnery. 

 

Pozměňovací návrh  84 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) dosahovalo geografické 

rozmanitosti; 

d) dosahovalo geografické 

rozmanitosti ze strany členského státu a 

regionu; 

 

Pozměňovací návrh  85 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) poskytovalo dostatečnou 

diverzifikaci rizika; 

e) poskytovalo dostatečnou 

diverzifikaci rizika a současně se vyhýbalo 

operacím s nadměrným finančním 

rizikem; 

 

Pozměňovací návrh  86 

 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) dosahovalo adicionality podle 

článku 8a. 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Národní podpůrné banky a 

instituce jsou také finančními institucemi 

a mají odpovídající pravidla a postupy. 

Musí být zajištěno, aby požadavky [článku 

154] [finančního nařízení] byly přiměřené 

jejich velikosti a jejich zeměpisné 

působnosti. Je zapotřebí, aby byly vzaty do 

úvahy existující údaje, postupy v oblasti 

dohledu a státní pomoc. 
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Odůvodnění 

Evropská komise navrhla začlenění takových národních podpůrných bank a institucí a tyto 

subjekty přitom stěží mohou projít pilířovým hodnocením uvedeným v [článku 154] 

[finančního nařízení] a vyhovět kritériu nejméně tří členských států. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh nařízení 

Kapitola 4 a (nová) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Veškeré orgány podílející se na 

rozhodování a výběru projektů budou 

jednat v souladu se zásadami 

transparentnosti, odpovědnosti a zaručené 

účasti zúčastněných subjektů, zejména 

z řad organizací občanské společnosti. 

Měly by být složeny z nezávislých 

odborníků z různých technických 

prostředí, zejména odborníků na ochranu 

klimatu, a zaměřovat se na rovnoměrné 

zastoupení mužů a žen. Informace 

o projektech, průběhu výběrového řízení a 

rozhodování jsou zveřejněny, přičemž je 

respektována důvěrnost citlivých 

obchodních informací. 

 (Tento pozměňovací návrh bude sloužit 

jako úvod ke kapitole a vztahuje se tedy 

k článkům 17–19. V textu bude zařazen 

před článek 17.) 

 

Pozměňovací návrh  89 

 

Návrh nařízení 

Článek 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 16a 

 Správa 

 Všechny orgány, které se účastní správy 

programu InvestEU, jak je stanoveno 

v článcích 17, 18 a 19 tohoto nařízení, 
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jednají v souladu se zásadami 

transparentnosti, odpovědnosti a zajistí 

účast zainteresovaných stran, zejména a v 

náležitých případech účast 

spoluinvestorů, veřejných orgánů, 

odborníků, vzdělávacích institucí, 

subjektů poskytujících odbornou 

přípravu, výzkumných ústavů, příslušných 

sociálních partnerů a zástupců občanské 

společnosti. Měly by být složeny z 

příslušných nezávislých odborníků a měly 

by usilovat o vyvážené zastoupení žen a 

mužů. Informace o projektech a 

rozhodování jsou zveřejněny, přičemž je 

respektována důvěrnost citlivých 

obchodních informací. 

 

Pozměňovací návrh  90 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komisi poskytuje poradenství 

poradní komise, která má dvě složení, a to 

složení ze zástupců prováděcích partnerů a 

složení ze zástupců členských států. 

1. Řídícímu výboru poskytuje 

poradenství poradní komise, která má dvě 

složení, a to složení ze zástupců 

prováděcích partnerů a složení ze zástupců 

členských států. 

 

Pozměňovací návrh  91 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 5 – písm. a – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) poskytuje Komisi poradenství 

ohledně selhání trhu, nepříznivých 

investičních situací a tržních podmínek; 

ii) poskytuje řídicímu výboru 

poradenství ohledně selhání trhu, 

nepříznivých investičních situací a tržních 

podmínek; 

 

Pozměňovací návrh  92 
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Návrh nařízení 

Článek 17 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 17 a 

 Řídicí výbor 

 1. Fond InvestEU řídí řídicí výbor, který 

pro účely využití záruky EU rozhoduje v 

souladu s obecnými cíli, které stanoví 

článek 3. 

 2. Řídicí výbor: 

 a) se skládá ze sedmi členů: tři členy 

jmenuje Komise, jednoho poradní komise 

ve složení ze zástupců prováděcích 

partnerů, jednoho Evropská investiční 

banka a dva odborníky bez hlasovacího 

práva Evropský parlament. Jmenovaní 

odborníci nevyžadují ani nepřijímají 

pokyny od orgánů, institucí či subjektů 

Unie, od vlád členských států ani od 

jiných veřejných či soukromých subjektů 

a jednají zcela nezávisle. Odborníci 

vykonávají své povinnosti nestranně a 

v zájmu Fondu InvestEU; 

 b) volí si z řad svých členů s hlasovacím 

právem předsedu na funkční období tří 

let, které lze jednou prodloužit; 

 c) projednává a maximálně zohledňuje 

postoje všech svých členů. Pokud mezi 

členy nelze dosáhnout sblížení postojů, 

přijme řídicí výbor rozhodnutí 

jednomyslným hlasováním členů s 

hlasovacím právem. V zápise z jednání 

řídicího výboru jsou samostatně popsány 

postoje všech jejích členů. 

 3. Řídicí výbor zajišťuje, aby bylo 

strategické zaměření Fondu InvestEU v 

souladu s cíli stanovenými v článku 3 a 

aby byly navrhované finanční a investiční 

operace prováděcích partnerů v souladu s 

právem a politikami Unie. Při plnění 

svých úkolů podle tohoto nařízení řídicí 

výbor sleduje pouze cíle stanovené v tomto 

nařízení. 
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 4. Řídicí výbor určí provozní politiky a 

postupy nutné pro fungování Fondu 

InvestEU a pravidla pro operace s 

investičními platformami a vnitrostátními 

podpůrnými bankami nebo institucemi. 

 5. Řídicí výbor připraví pro investiční 

výbor srovnávací přehled navrhovaných 

finančních a investičních operací. 

 Srovnávací přehled obsahuje zejména 

posouzení: a) rizikového profilu 

navrhovaných finančních a investičních 

operací; 

 b) přínosů pro konečné příjemce; 

 c) dodržení kritérií způsobilosti. 

 Každý prováděcí partner poskytuje 

řídicímu výboru přiměřené a 

harmonizované informace, aby mohl 

výbor připravit srovnávací přehled. 

 6. Řídicí výbor pravidelně pořádá 

konzultace s příslušnými zúčastněnými 

stranami, k nimž patří zejména 

spoluinvestoři, veřejné orgány, odborníci, 

vzdělávací instituce, subjekty poskytující 

odbornou přípravu, výzkumné ústavy, 

příslušní sociální partneři a zástupci 

občanské společnosti, pokud jde o 

orientaci a provádění investiční politiky 

podle tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  93 

 

Návrh nařízení 

Článek 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 18 vypouští se 

Projektový tým  

1. Vytvoří se projektový tým 

sestávající z odborníků, které Komisi 

poskytnou prováděcí partneři bez 

jakýchkoli výdajů z rozpočtu Unie. 

 

2. Odborníky do projektového týmu 

přidělí každý prováděcí partner. Počet 

 



 

PE625.308v02-00 52/79 AD\1167954CS.docx 

CS 

odborníků se stanoví v záruční dohodě. 

3. Komise potvrdí, zda jsou finanční 

a investiční operace navrhované 

prováděcími partnery v souladu s 

právními předpisy a politikami Unie. 

 

4. S výhradou potvrzení Komise dle 

odstavce 3 provede projektový tým 

kontrolu kvality, pokud jde o hloubkovou 

prověrku (due diligence) navrhovaných 

finančních a investičních operací 

realizovaných prováděcími partnery. 

Finanční a investiční operace se poté 

předloží investičnímu výboru ke schválení 

krytí zárukou EU. 

 

Projektový tým připraví pro investiční 

výbor srovnávací přehled navrhovaných 

finančních a investičních operací. 

 

Srovnávací přehled obsahuje zejména 

posouzení: 

 

a) rizikového profilu navrhovaných 

finančních a investičních operací; 

 

b) přínosů pro konečné příjemce;  

c) dodržení kritérií způsobilosti.  

Každý prováděcí partner poskytuje 

projektovému týmu přiměřené a 

harmonizované informace, aby mohl tým 

provést analýzu rizik a připravit 

srovnávací přehled. 

 

5. Hloubkovou prověrku ani 

hodnocení v souvislosti s potenciální 

finanční nebo investiční operací, kterou 

předložil prováděcí partner, neprovádí 

odborník z projektového týmu, jehož 

Komisi poskytl tento prováděcí partner. 

Tento odborník nepřipravuje ani 

srovnávací přehled týkající se těchto 

návrhů. 

 

6. Každý odborník z projektového 

týmu Komisi sdělí jakýkoli střet zájmů a 

bezodkladně jí poskytne veškeré 

informace potřebné k tomu, aby mohlo být 

průběžně ověřováno, že nedochází ke 

střetu zájmů. 

 

7. Komise stanoví podrobná pravidla  
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fungování projektového týmu a ověřování 

situací střetu zájmů. 

8. Komise stanoví podrobná pravidla 

pro srovnávací přehled s cílem umožnit 

investičnímu výboru schvalovat použití 

záruky EU pro navrhovanou finanční 

nebo investiční operaci. 

 

 

Pozměňovací návrh  94 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) ověřuje jejich soulad s tímto 

nařízením a s příslušnými investičními 

pokyny, přičemž věnuje zvláštní pozornost 

požadavku adicionality dle [čl. 209 odst. 2 

písm. b)] [finančního nařízení] a 

požadavku přilákání soukromých investic 

dle [čl. 209 odst. 2 písm. d)] [finančního 

nařízení]; a 

b) ověřuje jejich soulad s tímto 

nařízením a s příslušnými investičními 

pokyny, přičemž věnuje zvláštní pozornost 

požadavku adicionality dle [čl. 209 odst. 2 

písm. b)] [finančního nařízení], ověřování 

udržitelnosti dle čl. 7 odst. 3 a požadavku 

přilákání soukromých investic dle [čl. 209 

odst. 2 písm. d)] [finančního nařízení]; a 

 

Pozměňovací návrh  95 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Investiční výbor v každém složení sestává 

ze šesti placených externích odborníků. 

Odborníci jsou vybíráni v souladu s 

[článkem 237] [finančního nařízení] a jsou 

jmenováni Komisí na dobu určitou o délce 

až čtyři roky. Toto období lze prodloužit, 

ale celkově nepřesáhne sedm let. Komise 

se může rozhodnout prodloužit funkční 

období úřadujícího člena investičního 

výboru, aniž by využila postupu 

stanoveného v tomto odstavci. 

Investiční výbor v každém složení sestává 

ze sedmi placených externích odborníků. 

Odborníci jsou vybíráni v souladu s 

[článkem 237] [finančního nařízení] a jsou 

jmenováni Komisí na dobu určitou o délce 

až čtyři roky. Toto období lze prodloužit, 

ale celkově nepřesáhne sedm let. Komise 

se může rozhodnout prodloužit funkční 

období úřadujícího člena investičního 

výboru, aniž by využila postupu 

stanoveného v tomto odstavci. 

 

Pozměňovací návrh  96 
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Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Čtyři členové jsou stálými členy 

investičního výboru ve všech čtyřech 

složeních. Kromě toho jsou v každém ze 

čtyř složení dva odborníci se zkušenostmi s 

investicemi v odvětvích spadajících do 

daného okna. Alespoň jeden ze stálých 

členů je odborníkem na udržitelné 

investice. Členy investičního výboru 

přidělí do příslušného či příslušných 

složení Komise. Investiční výbor si zvolí z 

řad stálých členů svého předsedu. 

Pět členů je stálými členy investičního 

výboru ve všech čtyřech složeních. Kromě 

toho jsou v každém ze čtyř složení dva 

odborníci se zkušenostmi s investicemi v 

odvětvích spadajících do daného okna. 

Alespoň dva ze stálých členů jsou 

odborníci na investice do opatření 

v oblasti klimatu, ochrany životního 

prostředí a environmentálního řízení. 

Členy investičního výboru přidělí do 

příslušného či příslušných složení Komise. 

Investiční výbor si zvolí z řad stálých členů 

svého předsedu. 

 

Pozměňovací návrh  97 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Životopisy a prohlášení o zájmech 

jednotlivých členů investičního výboru se 

zveřejňují a neustále se aktualizují. Každý 

člen investičního výboru bezodkladně sdělí 

Komisi veškeré informace potřebné k 

tomu, aby mohlo být průběžně ověřováno, 

zda nedochází ke střetu zájmů. 

Životopisy a prohlášení o zájmech 

jednotlivých členů investičního výboru se 

zveřejňují a neustále se aktualizují. Každý 

člen investičního výboru bezodkladně sdělí 

Komisi a řídicímu výboru veškeré 

informace potřebné k tomu, aby mohlo být 

průběžně ověřováno, zda nedochází ke 

střetu zájmů. 

 

Pozměňovací návrh  98 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Závěry investičního výboru, kterými se 

schvaluje použití záruky EU na finanční 

nebo investiční operaci, jsou veřejně 

dostupné a obsahují odůvodnění schválení. 

Zveřejnění neobsahuje citlivé obchodní 

Závěry investičního výboru, kterými se 

schvaluje použití záruky EU na finanční 

nebo investiční operaci, jsou veřejně 

dostupné a obsahují odůvodnění schválení, 

uplatněná kritéria a srovnávací přehled 
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informace. ukazatelů. Zvláštní důraz by měl být 

kladen na dodržení kritéria adicionality. 

Zveřejnění neobsahuje citlivé obchodní 

informace. 

 

Pozměňovací návrh  99 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Srovnávací přehled se zveřejňuje po 

podpisu finanční nebo investiční operace, 

případně dílčího projektu. Zveřejnění 

neobsahuje citlivé obchodní informace ani 

osobní údaje, které nesmí být na základě 

pravidel Unie pro ochranu osobních údajů 

zveřejňovány. 

Srovnávací přehled se zveřejňuje po 

podpisu finanční nebo investiční operace, 

případně dílčího projektu. Zveřejnění 

neobsahuje citlivé obchodní informace ani 

osobní údaje, které nesmí být na základě 

pravidel Unie pro ochranu osobních údajů 

zveřejňovány. Poměr, v jakém byly 

projekty v celkovém objemu schválených 

projektů zamítnuty, za členský stát by měl 

být zahrnut na ročním základě. 

Odůvodnění schválení nebo zamítnutí by 

mělo být poskytnuto pro každý projekt. 

 

Pozměňovací návrh  100 

 

Návrh nařízení 

Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Dvakrát ročně jsou závěry investičního 

výboru, kterými bylo zamítnuto použití 

záruky EU, předány pod podmínkou 

dodržení přísných požadavků na důvěrnost 

Evropskému parlamentu a Radě. 

Dvakrát ročně jsou závěry investičního 

výboru, uplatněná kritéria a srovnávací 

přehled ukazatelů, kterými bylo zamítnuto 

použití záruky EU, předány pod 

podmínkou dodržení přísných požadavků 

na důvěrnost Evropskému parlamentu a 

Radě. 

 

Pozměňovací návrh  101 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

poradenskou podporu při identifikaci, 

přípravě, vývoji, strukturování, obstarávání 

a provádění investičních projektů nebo 

posiluje schopnost předkladatelů a 

finančních zprostředkovatelů provádět 

finanční a investiční operace. Podpora 

centra se může vztahovat na jakoukoli fázi 

životního cyklu projektu nebo případně 

financování podporovaného subjektu. 

Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

poradenskou podporu při identifikaci, 

přípravě, vývoji, strukturování, obstarávání 

a provádění investičních projektů nebo 

posiluje schopnost předkladatelů a 

finančních zprostředkovatelů provádět 

finanční a investiční operace. Podpora 

centra se může vztahovat na jakoukoli fázi 

životního cyklu projektu nebo případně 

financování podporovaného subjektu. 

Odborníci v poradenském centru budou 

pracovat v úzké spolupráci s poradenstvím 

EIB poskytovaným ohledně nástroje 

InnovFin. 

 

Pozměňovací návrh  102 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

informace a poradenství na regionální a 

místní úrovni se zvláštním důrazem na 

malé a střední podniky a začínající 

podniky (startupy). Bude vycházet ze 

zkušeností získaných od Evropského 

centra pro investiční poradenství 

provozovaného fondem EFSI a bude 

zahrnovat pomoc s komunikací a 

vytvářením projektů v zájmu budování 

kapacit pro vývoj udržitelných projektů a 

sdružování menších projektů do větších. 

 

Pozměňovací návrh  103 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poradenské centrum InvestEU je k 

dispozici jako komponenta každého okna 

Poradenské centrum InvestEU je 

k dispozici jako komponenta každého okna 
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dle čl. 7 odst. 1 a pokrývá všechna odvětví 

v rámci tohoto okna. Kromě toho jsou k 

dispozici i meziodvětvové poradenské 

služby. 

dle čl. 7 odst. 1 a pokrývá všechna odvětví 

v rámci tohoto okna, zejména odvětví 

přispívající k cílům EU v oblasti klimatu. 

Kromě toho jsou k dispozici i 

meziodvětvové poradenské služby. 

 

Pozměňovací návrh  104 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) v případě potřeby pomáhá 

předkladatelům projektů při vývoji 

projektů tak, aby splňovaly cíle a kritéria 

způsobilosti stanovená v článcích 3, 7 a 11, 

a usnadňuje vývoj agregátorů projektů 

malého rozsahu; poskytnutí této pomoci 

však nijak nepředjímá závěry investičního 

výboru, pokud jde o použití záruky EU na 

tyto projekty; 

b) v případě potřeby pomáhá 

předkladatelům projektů při vývoji 

projektů tak, aby splňovaly cíle a kritéria 

způsobilosti stanovená v článcích 3, 7 a 11, 

a usnadňuje vývoj agregátorů projektů 

malého rozsahu, a pomáhá také při 

vytváření tematických a regionálních 

investičních platforem tím, že poskytuje 

právní pomoc a příslušný vzor dohody 

o investiční platformě; poskytnutí této 

pomoci však nijak nepředjímá závěry 

investičního výboru, pokud jde o použití 

záruky EU na tyto projekty; 

 

Pozměňovací návrh  105 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podporuje opatření a posiluje místní 

znalosti s cílem usnadňovat využívání 

podpory z Fondu InvestEU v celé Unii a v 

rámci možností aktivně přispívá k plnění 

cíle odvětvové a zeměpisné diverzifikace 

Fondu InvestEU tím, že podporuje 

prováděcí partnery při koncipování a 

vývoji potenciálních finančních a 

investičních operací; 

c) podporuje opatření a posiluje místní 

znalosti, zejména formou pomoci malým a 

středním podnikům a mikropodnikům, 

místním orgánům, subjektům a 

komunitám a poskytováním poradenství 

ohledně příležitostí dostupných ve všech 

oknech politiky, s cílem usnadňovat 

využívání podpory z Fondu InvestEU 

v celé Unii a v rámci možností aktivně 

přispívá k plnění cíle odvětvové a 

zeměpisné diverzifikace Fondu InvestEU 

tím, že podporuje prováděcí partnery při 
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koncipování a vývoji potenciálních 

finančních a investičních operací; 

 

Pozměňovací návrh  106 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) případně poskytuje aktivně 

poradenství v souladu se zásadou 

„energetická účinnost v první řadě“, jak 

je uvedeno v nařízení o správě energetické 

unie; 

 

Pozměňovací návrh  107 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. f b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fb) provádí komunikační akce s cílem 

zvyšovat povědomí o dostupné podpoře ze 

strany poradenského centra pro 

předkladatele projektů a pro finanční a 

jiné zprostředkovatele a obecněji 

o příležitostech, které nabízí Fond 

InvestEU. 

 

Pozměňovací návrh  108 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Za služby uvedené v odstavci 2 

mohou být účtovány poplatky na pokrytí 

části nákladů na poskytování těchto služeb. 

4. Za služby uvedené v odstavci 2 

mohou být účtovány přiměřené poplatky 

na pokrytí části nákladů na poskytování 

těchto služeb. 
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Pozměňovací návrh  109 

 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Poradenské centrum InvestEU je 

přítomno na místní úrovni tam, kde je to 

potřebné. Zřizuje se zejména v členských 

státech nebo regionech, které čelí obtížím 

při vývoji projektů v rámci Fondu 

InvestEU. Poradenské centrum InvestEU 

pomáhá při předávání znalostí na 

regionální a místní úroveň s cílem budovat 

regionální a místní kapacity a odborné 

znalosti za účelem podpory uvedené v 

odstavci 1. 

6. Poradenské centrum InvestEU je 

přítomno na úrovni každého členského 

státu, zejména se zaměřením na zajištění 

přítomnosti v regionech, které čelí obtížím 

při vývoji projektů v rámci Fondu 

InvestEU, aby podpořilo výměnu 

osvědčených postupů a informací a rovněž 

prohloubilo informovanost o investičních 

příležitostech v regionech. Centrum 

naváže přímý dialog mezi podniky, 

zprostředkovateli a orgány Společenství. 

Poradenské centrum InvestEU pomáhá při 

předávání znalostí na regionální a místní 

úroveň s cílem budovat regionální a místní 

kapacity a odborné znalosti za účelem 

podpory uvedené v odstavci 1. 

 

Pozměňovací návrh  110 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise zřídí Portál InvestEU. 

Portál je snadno přístupnou a uživatelsky 

přívětivou databází projektů, která 

poskytuje relevantní informace o každém 

projektu. 

1. Komise zřídí Portál InvestEU. 

Portál je snadno přístupnou a uživatelsky 

přívětivou databází projektů, zajišťující 

projektům větší viditelnost a umožňující 

investorům identifikovat investiční 

příležitosti v jejich odvětví nebo oblasti 

zájmu. 

Pozměňovací návrh  111 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 
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provádění programu a jeho výsledků byly 

shromažďovány účinně, efektivně a včas. 

Za tímto účelem se prováděcím partnerům 

a případně dalším příjemcům finančních 

prostředků Unie uloží přiměřené 

požadavky na vykazování. 

provádění programu a jeho výsledků byly 

shromažďovány účinně, efektivně a včas. 

Za tímto účelem se prováděcím partnerům 

a případně dalším příjemcům finančních 

prostředků Unie uloží přiměřené 

požadavky na vykazování. Systém 

vykazování zajistí jasné mapování oken 

upřesněných v oblastech způsobilých pro 

finanční a investiční operace, které 

stanoví příloha II. 

Odůvodnění 

Jasné mapování projektů na základě čtyř oken a podrobnějších oblastí pro financování a 

investice je důležité pro řádné posouzení výkonnosti. 

 

Pozměňovací návrh  112 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Kromě toho předkládá každý 

prováděcí partner Komisi každých šest 

měsíců zprávu o finančních a investičních 

operacích, na něž se vztahuje toto nařízení, 

jež se ve zprávě podle potřeby rozdělí na 

složku EU a složku členského státu podle 

jednotlivých členských států. Zpráva 

obsahuje posouzení dodržování požadavků 

ohledně použití záruky EU a souladu s 

klíčovými ukazateli výkonnosti uvedenými 

v příloze III tohoto nařízení. Zpráva také 

obsahuje operační, statistické, finanční a 

účetní údaje ke každé finanční a investiční 

operaci a na úrovni složky, okna a Fondu 

InvestEU. Jedna z těchto zpráv obsahuje 

informace, které prováděcí partneři 

poskytují v souladu s [čl. 155 odst. 1 písm. 

a)] [finančního nařízení]. 

5. Kromě toho předkládá každý 

prováděcí partner Komisi každých šest 

měsíců zprávu o finančních a investičních 

operacích, na něž se vztahuje toto nařízení, 

jež se ve zprávě podle potřeby rozdělí na 

složku EU a složku členského státu podle 

jednotlivých členských států. Zpráva 

obsahuje posouzení dodržování požadavků 

ohledně použití záruky EU a souladu s 

klíčovými ukazateli výkonnosti uvedenými 

v příloze III tohoto nařízení. Zpráva také 

obsahuje tam, kde je to vhodné a 

přiměřené, operační, statistické, finanční a 

účetní údaje ke každé finanční a investiční 

operaci a na úrovni složky, okna a Fondu 

InvestEU. Jedna z těchto zpráv obsahuje 

informace, které prováděcí partneři 

poskytují v souladu s [čl. 155 odst. 1 písm. 

a)] [finančního nařízení]. Kdykoli je to 

možné, měly by být tyto zprávy totožné se 

zprávami, které již jsou na vnitrostátní 

nebo regionální úrovni požadovány. 

Komise shrne a posoudí zprávy 

prováděcích partnerů a předloží jejich 
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souhrn ve formě veřejných výročních 

zpráv, v nichž poskytne informace 

o úrovni provádění programu ve vztahu 

k jeho cílům a ukazatelům výkonu, a 

uvede rizika a příležitosti pro finanční a 

investiční operace podporované 

programem InvestEU. 

 

Pozměňovací návrh  113 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Komise na svém internetovém 

portálu zveřejní informace o finančních a 

investičních operacích, včetně informací 

o očekávaných dopadech a přínosech 

projektů, přičemž bude dbát na ochranu 

důvěrných a citlivých obchodních 

informací. Internetový portál poskytne 

rovněž veřejný přístup k rejstříku 

způsobilých protistran. 

 V souladu s příslušnými politikami 

transparentnosti a pravidly Unie pro 

ochranu údajů a pro přístup 

k dokumentům a informacím budou 

prováděcí partneři a jiní příjemci 

finančních prostředků Unie proaktivně a 

systematicky zveřejňovat na svých 

internetových stránkách informace 

týkající se veškerých finančních a 

investičních operací zahrnutých do tohoto 

programu, a to mimo jiné o způsobu, 

jakým tyto projekty přispívají k dosažení 

cílů a naplnění požadavků tohoto 

nařízení. Takové informace budou vždy 

respektovat ochranu důvěrných a citlivých 

obchodních informací. Prováděcí partneři 

uvádějí podporu Unie na veškeré 

dokumentaci, kterou zveřejní ohledně 

finančních a investičních operací 

zahrnutých do tohoto programu v souladu 

s tímto nařízením. 
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Pozměňovací návrh  114 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Do 30. září 2025 provede Komise 

průběžné hodnocení Programu InvestEU, a 

to obzvláště v souvislosti s používáním 

záruky EU. 

2. Do 31. prosince 2024 provede 

Komise průběžné hodnocení Programu 

InvestEU, a to obzvláště v souvislosti 

s používáním záruky EU. 

 

Pozměňovací návrh  115 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Audity týkající se použití finančních 

prostředků Unie prováděné osobami nebo 

subjekty včetně těch, jež nebyly pověřeny 

orgány či institucemi Unie, jsou základem 

celkové jistoty podle [článku 127] 

[finančního nařízení]. 

Audity týkající se použití finančních 

prostředků Unie prováděné Evropským 

účetním dvorem spolu s audity 

prováděnými osobami nebo subjekty 

včetně těch, jež nebyly pověřeny orgány či 

institucemi Unie, jsou základem celkové 

jistoty podle [článku 127] [finančního 

nařízení]. 

Pozměňovací návrh  116 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise provádí k Programu 

InvestEU a jeho opatřením a výsledkům 

informační a komunikační kampaně. 

Finanční zdroje vyčleněné na Program 

InvestEU rovněž přispívají ke sdělování 

politických priorit Unie na úrovni 

organizace, souvisejí-li s cíli uvedenými 

v článku 3. 

2. Komise realizuje účinnou, 

poučnou a celoevropskou komunikační 

strategii, která bude doprovázet Program 

InvestEU, aby zvýšila viditelnost tohoto 
programu, zvláště pro malé a střední 

podniky, a tudíž přilákala ty nejlepší 

možné projekty. Finanční zdroje vyčleněné 

na Program InvestEU rovněž přispívají ke 

sdělování politických priorit Unie na 

úrovni organizace, souvisejí-li s cíli 

uvedenými v článku 3. 
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Pozměňovací návrh  117 

 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V souladu s článkem 4 tohoto nařízení 

může být toto rozdělení upraveno během 

příslušného období s ohledem na vývoj 

jednotlivých cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 

tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  118 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční a investiční operace mohou 

spadat do jedné nebo více z těchto oblastí: 

Finanční a investiční operace spadají 

do jedné nebo více z těchto oblastí: 

 

Pozměňovací návrh  119 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) rozšíření výroby, dodávek nebo 

využití čisté a udržitelné energie z 

obnovitelných zdrojů; 

a) rozšíření výroby, urychlení 

zavádění, poskytování nebo uplatňování 

řešení využívajících čistou a udržitelnou 

energii z obnovitelných zdrojů; 

 

Pozměňovací návrh  120 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) energetické účinnosti a úspory 

energie (s důrazem na snižování poptávky, 

a to řízením poptávky a rekonstrukcemi 

b) energetické účinnosti, přechodu 

k novému energetickému modelu a úspory 

energie (s důrazem na snižování poptávky, 
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budov); a to řízením poptávky a rekonstrukcemi 

budov); 

 

Pozměňovací návrh  121 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) rozvinutější, inteligentnější a 

modernější infrastruktury pro udržitelnou 

energii (úroveň přenosu a distribuce, 

technologie skladování); 

c) rozvinutější, inteligentnější a 

modernější infrastruktury pro udržitelnou 

energii (úroveň přenosu a distribuce, 

technologie skladování, inteligentní sítě) a 

zvýšení úrovně propojení elektrických sítí 

mezi členskými státy; 

 

Pozměňovací návrh  122 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) výroby a dodávek syntetických 

paliv z obnovitelných / uhlíkově 

neutrálních zdrojů; alternativních paliv 

d) výroby a dodávek udržitelných 

syntetických paliv z obnovitelných / 

uhlíkově neutrálních zdrojů a 

alternativních paliv v souladu s 

ustanoveními uvedenými ve [směrnici o 

obnovitelných zdrojích energie 

2009/28/ES]; 

 

Pozměňovací návrh  123 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 1 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) infrastruktury pro zachycování a 

skladování uhlíku. 

e) infrastruktury pro zachycování 

uhlíku a skladování uhlíku v rámci 

průmyslových procesů, bioelektráren a 

výrobních zařízení za účelem přechodu na 

nový energetický model. 
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Pozměňovací návrh  124 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Rozvoj udržitelné dopravní 

infrastruktury, vybavení a inovativních 

technologií v souladu s prioritami Unie v 

odvětví dopravy a se závazky přijatými v 

rámci Pařížské dohody, zejména 

prostřednictvím: 

2. Rozvoj udržitelné dopravní 

infrastruktury, inovativních řešení mobility 

a vybavení a inovativních technologií 

v souladu s prioritami Unie v odvětví 

dopravy a se závazky přijatými v rámci 

Pařížské dohody, zejména prostřednictvím: 

 

Pozměňovací návrh  125 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) projektů na podporu rozvoje 

infrastruktury TEN-T, včetně městských 

uzlů, námořních a vnitrozemských 

přístavů, multimodálních terminálů a jejich 

napojení na hlavní sítě; 

a) projektů na podporu udržitelného 

rozvoje infrastruktury TEN-T, včetně 

městských uzlů, námořních a 

vnitrozemských přístavů, letišť, 

multimodálních terminálů a jejich napojení 

na hlavní sítě; 

 

Pozměňovací návrh  126 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) inteligentních a udržitelných 

projektů městské mobility (se zaměřením 

na druhy městské dopravy s nízkými 

emisemi, dostupnost, znečištění ovzduší a 

hluk, spotřebu energie a nehody); 

b) inteligentních a udržitelných 

projektů městské mobility (se zaměřením 

na druhy městské dopravy s nulovými a 

nízkými emisemi, dostupnost, znečištění 

ovzduší a hluk, spotřebu energie a 

bezpečnost silničního provozu); 

 

Pozměňovací návrh  127 

 



 

PE625.308v02-00 66/79 AD\1167954CS.docx 

CS 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podpory obnovy a dovybavení 

mobilních dopravních prostředků za 

účelem zavádění nízkoemisních řešení v 

oblasti mobility; 

c) podpory obnovy a dovybavení 

mobilních dopravních prostředků za 

účelem zavádění řešení s nulovými 

emisemi a nízkoemisních řešení v oblasti 

mobility; 

 

Pozměňovací návrh  128 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) železniční infrastruktury, jiných 

projektů v oblasti železniční dopravy a 

námořních přístavů; 

d) železniční infrastruktury, jiných 

projektů v oblasti železniční dopravy, 

infrastruktury vnitrozemských vodních 

cest a námořních přístavů; 

 

Pozměňovací návrh  129 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. e 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) infrastruktury pro alternativní 

paliva, včetně infrastruktury pro elektrické 

dobíjení. 

e) infrastruktury pro alternativní 

paliva v souladu s ustanoveními 

uvedenými v článku 25 [směrnice o 

obnovitelných zdrojích energie 

2009/28/ES], včetně zavádění 

infrastruktury pro elektrické dobíjení. 

 

Pozměňovací návrh  130 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) projektů a podniků v oblasti řízení c) projektů a podniků v oblasti řízení 
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environmentálních zdrojů a čistých 

technologií; 

environmentálních zdrojů a udržitelných 

technologií; 

 

Pozměňovací návrh  131 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) činností v oblasti změny klimatu, 

včetně snižování rizika přírodních 

katastrof; 

f) činností v oblasti změny klimatu, 

včetně snižování rizika přírodních 

katastrof, přizpůsobení se změně klimatu a 

zmírňování dopadů změny klimatu; 

 

Pozměňovací návrh  132 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 3 – písm. g 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) projektů a podniků, které provádějí 

projekty oběhového hospodářství 

začleněním aspektů účinného využívání 

zdrojů do výroby a životního cyklu 

výrobků, včetně udržitelné dodávky 

primárních a druhotných surovin; 

g) projektů a podniků, které provádějí 

projekty oběhového 

hospodářství začleněním aspektů účinného 

využívání energie a zdrojů do výroby 

a životního cyklu výrobků, včetně 

udržitelné dodávky a recyklace primárních 

a druhotných surovin; 

 

Pozměňovací návrh  133 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Rozvoj infrastruktury pro digitální 

konektivitu, zejména projekty na podporu 

zavádění digitálních sítí s velmi vysokou 

kapacitou. 

4. Rozvoj infrastruktury pro digitální 

konektivitu, zejména projekty na podporu 

zavádění digitálních sítí s velmi vysokou 

kapacitou, připojení 5G a zlepšování 

digitální konektivity a přístupu, zejména 

pro venkovské oblasti a okrajové regiony. 
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Pozměňovací návrh  134 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) výzkumu, včetně výzkumné 

infrastruktury a podpory akademické 

sféry, a inovačních projektů, které 

přispívají k realizaci cílů programu 

[Horizont Evropa]; 

a) podpory výzkumných infrastruktur 

a výzkumných a inovačních projektů ve 

všech tematických oblastech, které jsou 

vymezeny v rámci cílů programu [Horizont 

Evropa] a přispívají k plnění těchto cílů; 

 

Pozměňovací návrh  135 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podnikových projektů; b) podnikových projektů, včetně 

odborného vzdělávání a podpory vytváření 

klastrů a sítí podniků; 

 

Pozměňovací návrh  136 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) projektů na spolupráci mezi 

akademickou obcí a průmyslem; 

d) projektů pro účely výzkumné a 

inovační spolupráce mezi akademickou 

obcí, výzkumnými a technologickými 

organizacemi a průmyslem;  partnerství 

veřejného a soukromého sektoru a 

organizacemi občanské společnosti; 

 

Pozměňovací návrh  137 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 5 – písm. f 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) nových účinných zdravotnických 

výrobků, včetně léčiv, zdravotnických 

prostředků a léčivých přípravků pro 

moderní terapii. 

f) nových účinných a dostupných 

zdravotnických výrobků, včetně léčiv, 

zdravotnických prostředků, diagnostických 

a léčivých přípravků pro moderní terapii, 

nových antimikrobiálních látek a 

inovativních vývojových postupů, které se 

vyhýbají používání testování na zvířatech. 

 

Pozměňovací návrh  138 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 6 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Vývoj a zavádění digitálních 

technologií a služeb, zejména 

prostřednictvím: 

6. Vývoj, zavádění a rozšiřování 

digitálních technologií a služeb, zejména 

prostřednictvím: 

 

Pozměňovací návrh  139 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 6 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) umělé inteligence, a) umělé inteligence v souladu s 

programem Digitální Evropa, zejména 

pokud jde o etické aspekty; 

 

Pozměňovací návrh  140 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 6 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) kvantové technologie; 

 

Pozměňovací návrh  141 
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Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 6 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) robotiky a automatizace. 

 

Pozměňovací návrh  142 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 7 – návětí 

 

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 3 000 zaměstnanci. Okno určené 

malým a středním podnikům se zaměřuje 

na MSP a malé společnosti se střední tržní 

kapitalizací, zejména prostřednictvím: 

 

Pozměňovací návrh  143 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 7 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) poskytování provozního kapitálu a 

investic; 

a) poskytování provozního kapitálu a 

investic, zejména pokud jde o opatření, 

která podporují kulturu podnikání a 

životní prostředí a prosazují vznik a růst 

mikropodniků a malých a středních 

podniků; 

 

Pozměňovací návrh  144 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 7 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) poskytování rizikového financování 

od fáze založení po fázi expanze pro 

zajištění vedoucího postavení v oblasti 

technologií v inovativních a udržitelných 

b) poskytování rizikového financování 

od fáze založení po fázi expanze pro 

zajištění vedoucího postavení v oblasti 

technologií v inovativních a udržitelných 
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odvětvích. odvětvích, včetně posilování jejich 

kapacity pro digitalizaci a inovace, a 

zajištění jejich globální 

konkurenceschopnosti. 

 

Pozměňovací návrh  145 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Turistika: 9. Udržitelný cestovní ruch: 

 

Pozměňovací návrh  146 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 11 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mikrofinancování, financování 

sociálních podniků a sociální ekonomiky; 

a) mikrofinancování, financování 

sociálních podniků, podnikání žen, 

podpory rovnosti pohlaví a sociální 

ekonomiky; 

 

Pozměňovací návrh  147 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 11 – písm. d – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) všeobecného a odborného 

vzdělávání, včetně předškolního 

vzdělávání a péče, vzdělávacích zařízení, 

studentských ubytoven a digitálního 

vybavení; 

i) všeobecného a odborného 

vzdělávání, včetně předškolního 

vzdělávání a péče, vzdělávacích zařízení, 

studentských ubytoven, digitálního 

vybavení a studentských půjček; 

 

Pozměňovací návrh  148 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 11 – písm. h 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) inovativních řešení v oblasti zdraví, 

včetně zdravotnických služeb a nových 

modelů zdravotní péče; 

h) inovativních řešení v oblasti zdraví, 

včetně zdravotnických služeb, řízení 

systémů zdravotnictví, e-zdravotnictví, 

preventivního lékařství, přesné medicíny 

(precision medicine) a nových modelů 

zdravotní péče; 

 

Pozměňovací návrh  149 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12. Rozvoj obranného průmyslu, čímž 

se posiluje strategická autonomie Unie, 

zejména podporou: 

vypouští se 

a) dodavatelského řetězce obranného 

průmyslu Unie, zejména prostřednictvím 

finanční podpory malých a středních 

podniků a společností se střední 

kapitalizací; 

 

b) společností, jež se účastní 

průlomových inovačních projektů v 

odvětví obrany a úzce souvisejících 

technologií dvojího užití; 

 

c) dodavatelského řetězce odvětví 

obrany, jestliže se účastní kooperativních 

projektů výzkumu a vývoje v odvětví 

obrany, včetně projektů podporovaných z 

Evropského obranného fondu. 

 

d) infrastruktury pro výzkum a 

odborné vzdělávání v oblasti obrany. 

 

 

Pozměňovací návrh  150 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 13 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) posilovat konkurenceschopnost b) posilovat konkurenceschopnost 
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systémů a technologií kosmického odvětví, 

zejména řešením zranitelnosti 

dodavatelských řetězců; 

systémů a technologií kosmického odvětví, 

zejména řešením nezávislosti 

dodavatelských řetězců; 

 

Pozměňovací návrh  151 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 13 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podpořit podnikání v kosmickém 

odvětví; 

c) podpořit podnikání v kosmickém 

odvětví, včetně podnikání v navazujícím 

vývoji; 

 

Pozměňovací návrh  152 

 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 13a. Moře a oceány, prostřednictvím 

rozvoje udržitelné modré ekonomiky 

v souladu s cíli integrované námořní 

politiky, zejména prostřednictvím 

 a. podnikání v námořním odvětví; 

 b. inovačního a konkurenceschopného 

námořního odvětví; 

 c. gramotnosti v oblasti oceánů a tzv. 

modrých pracovních míst; 

 d. plnění cílů udržitelného rozvoje, 

zejména cíle č. 14 (život pod vodou); 

 e. obnovitelné mořské energie a 

oběhového hospodářství 

 

Pozměňovací návrh  153 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Objem financování z fondu 

InvestEU (v členění podle segmentů 

politiky) 

1. Objem financování z fondu 

InvestEU (v členění podle bodů a podbodů 

oblastí způsobilých pro finanční a 

investiční operace, které stanoví příloha 

II) 

 

Pozměňovací návrh  154 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 1 – bod 1.4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1.4a Součinnost s dalšími programy EU 

 

Pozměňovací návrh  155 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Geografický rozsah financování z 

fondu InvestEU (v členění podle segmentů 

politiky) 

2. Geografický rozsah financování 

z fondu InvestEU (v členění podle bodů a 

podbodů oblastí způsobilých pro finanční 

a investiční operace, které stanoví příloha 

II) 

 

Pozměňovací návrh  156 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 2 – bod 2.1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.1a Počet zahrnutých regionů 

(podle projektů) 

 

Pozměňovací návrh  157 
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Návrh nařízení 

Příloha III – bod 3 – bod 3.2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3.2 Investice podporující cíle v oblasti 

klimatu 

3.2 Investice podporující cíle v oblasti 

energetiky a klimatu a případně podrobně 

uvedené podle okna politiky a kategorie a 

rovněž podílu významu z hlediska klimatu 

 

Pozměňovací návrh  158 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 4 – bod 4.1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4.1 Energetika: Dodatečně instalované 

kapacity na výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů (MW) 

4.1 Energetika: Dodatečně instalované 

kapacity na výrobu energie 

z obnovitelných zdrojů (MW) podle zdroje 

 

Pozměňovací návrh  159 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 4 – bod 4.2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4.2 Energetika: Počet domácností s 

lépe klasifikovanou spotřebou energie 

4.2 Energetika: Počet domácností, 

počet veřejných a komerčních prostor 

s lépe klasifikovanou spotřebou energie, 

včetně stupně zlepšení v klasifikaci nebo 

rovnocenných údajů, nebo počet 

domácností renovovaných na budovy s 

téměř nulovými emisemi a splňujících 

normu pro pasivní dům 

 

Pozměňovací návrh  160 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 4 – bod 4.3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4.3 Digitalizace: Domácnosti, které 4.3 Digitalizace: Domácnosti, 
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mají nově přístup k širokopásmovým sítím 

s přenosovou rychlostí nejméně 100 Mbps, 

již lze zvýšit až na gigabitovou rychlost 

komerční nebo veřejné budovy, které mají 

nově přístup k širokopásmovým sítím 

s přenosovou rychlostí nejméně 100 Mbps, 

již lze zvýšit až na gigabitovou rychlost, 

nebo počet vytvořených přístupových bodů 

ke službám WIFI 

 

Pozměňovací návrh  161 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 4 – bod 4.5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4.5a Počet zavedených bodů 

infrastruktury pro alternativní paliva 

 

Pozměňovací návrh  162 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 4 – bod 4.5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4.5b Snížení emisí: omezené množství 

emisí CO2 

 

Pozměňovací návrh  163 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 5 – bod 5.1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5.1 Přínos k dosažení cíle 3 % HDP 

Unie investovaných do výzkumu, vývoje 

a inovací 

5.1 Přínos k dosažení cíle 3 % HDP 

Unie investovaných do výzkumu, vývoje 

a inovací prostřednictvím programu 

 

Pozměňovací návrh  164 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 5 – bod 5.2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5.2 Počet podporovaných podniků, 

které provádějí výzkumné a inovační 

projekty 

5.2 Počet podporovaných podniků, 

které provádějí výzkumné a inovační 

projekty prostřednictvím programu 

 

Pozměňovací návrh  165 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 5 – bod 5.2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5.2a Počet projektů, které předtím 

získaly podporu z programu Horizont 

Evropa nebo programu Digitální Evropa 

 

Pozměňovací návrh  166 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 6 – bod 6.2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6.2 Počet podporovaných podniků 

podle fáze (raná ráze, ráze růstu/expanze) 

6.2 Počet podporovaných podniků 

podle fáze (raná ráze, ráze růstu/expanze), 

zejména inovativních malých a středních 

podniků 

 

Pozměňovací návrh  167 

 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 7 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7. Sociální investice a dovednosti 7. Údaje o sociálních investicích a 

dovednostech rozčleněné podle pohlaví 
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