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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

S cieľom zabezpečiť, aby Parlament viedol rokovania o balíku VFR, sa stanovil ambiciózny 

termín pre správy a stanoviská, aby sa na jeseň mohli začať parlamentné rozpravy. To 

znamená, že na konzultácie s kolegami a zainteresovanými stranami počas procesu 

vypracúvania sa ponechalo menej času než zvyčajne. Z tohto dôvodu by sa táto správa mala 

chápať ako počiatočný návrh, ktorý sa v nasledujúcich týždňoch doplní, keď bude viac času 

na to, aby všetci reagovali na návrh Komisie o Programe InvestEU. 

V prvom rade je tento návrh vítaný. Hoci boli EFSI a ostatné programy v posledných rokoch 

mimoriadne úspešné v znižovaní rizika a mobilizácii potrebných investícií do hospodárstva 

EÚ, a to najmä preto, že členské štáty sa zotavili z hospodárskeho poklesu pred desiatimi 

rokmi, stále na trhu existujú problémy, ktoré zabránili investíciám v istých oblastiach, 

a napriek nedávnemu výraznému pokroku sú miery investícií stále nižšie ako v roku 2009. 

Deje sa to v čase, kedy sa objavujú výrazné hrozby pre hospodárstvo EÚ. Rozhodnutie 

Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie už spôsobilo obrovskú neistotu pre mnohé 

podniky EÚ, najmä tie, ktoré sú závislé od pravidelného obchodu s britským trhom. Mnohé 

z nich musia denne prekročiť hranicu so Spojeným kráľovstvom, aby mohli vykonávať svoje 

obchodné činnosti. Zároveň stále viac zahľadené do seba a protekcionistické Spojené štáty 

predstavujú významnú hrozbu pre mnohé spoločnosti EÚ, a to najmä z dôvodu ciel, ktoré na 

tovary ako hliník a oceľ uvalil prezident Spojených štátov. Výrazné zvýšenie úrovne investícií 

v EÚ s cieľom umožniť našim podnikom, aby sa čo najlepšie vyrovnali s potenciálnymi 

dôsledkami, bude dôležité a v tomto ohľade môže mať InvestEU veľký vplyv. 

Pokiaľ ide o samotný návrh, prechod na jediný mechanizmus na podporu investícií na 

vnútornú činnosť na obdobie 2021 – 2027 je vítaným krokom, ktorý môže priniesť značné 

zjednodušenie finančných nástrojov EÚ. Zjednodušenie je kľúčovým slovom a bude dôležité 

zaistiť, aby to tak naozaj bolo. Program InvestEU nesmie ďalej komplikovať ani vytvárať 

problémy pre predkladateľov projektu a investorov a je potrebné, aby skutočne priniesol 

zjednodušenie. 

InvestEU nadväzuje na úspech EFSI, ktorý vznikol po finančnej kríze a stal sa východiskom 

pre investície do oblastí našej ekonomiky, ktoré to najviac potrebujú. Od jeho vzniku až po 

dokončenie bolo cieľom mobilizovať investície v hodnote 315 miliárd EUR. Čoskoro sa 

očakáva dosiahnutie tohto cieľa, predovšetkým prostredníctvom súkromného kapitálu. 

Takmer tretina týchto peňazí (28 %) bola využitá na financovanie MSP v Európe a približne 

22 % bolo pridelených na činnosti v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. Ďalších 22 % išlo na 

projekty súvisiace s energetikou. Bude dôležité, aby InvestEU prebral a udržal úspešné prvky 

EFSI a aby v prípade potreby umožnil flexibilitu pre rôzne typy nástrojov. Zhrnutie pod jednu 

strechu by nemalo nevyhnutne znamenať, že jeden prístup je vhodný pre všetkých – bude 

dôležité nájsť správny prístup, predovšetkým v oblasti výskumu, vývoja a inovácií 

a financovania malých a stredných podnikov, ktorý by mal vychádzať zo získaných 

skúseností prostredníctvom nástrojov ako COSME a InnovFin. 

Niektoré zmeny návrhu Komisie sú predložené, aby to bolo možné zohľadniť. Pokiaľ ide o 

doplnkovosť, EFSI sa zameral na rizikovejšie projekty, ktoré by inak nezískali investície. 

Bude dôležité zabezpečiť, aby Program InvestEU priniesol doplnkovosť aj v tomto zmysle, a 
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to s určitou pružnosťou potrebnou pre prvok „vysokého rizika“ vzhľadom na rozdielny rozsah 

pôsobnosti InvestEU. Spravodajca preto dopĺňa článok o doplnkovosti. 

Okrem toho sa zavádza riadiaci výbor, ktorý sa približuje riadiacim štruktúram zavedeným 

pre EFSI. Zavedenie riadiaceho výboru má zabezpečiť správnu rovnováhu medzi 

skúsenosťami v oblasti politiky a bankovníctva pri riadení programu a poskytne zastúpenie 

Komisii, EIB, ostatným implementujúcim partnerom a expertovi menovanému Európskym 

parlamentom. Strategickému rozhodovaniu InvestEU to tak prinesie viac rovnováhy, než sa 

stanovuje v návrhu Komisie. 

Nakoniec by bola vítaná jasnejšia úloha pre skupinu EIB, čo prináša úspech v prípade EFSI. 

EIB je banka založená na zmluve, má značné skúsenosti s vykonávaním finančných nástrojov 

a je jedinou finančnou inštitúciou, ktorá pokrýva všetky členské štáty a politiky EÚ. 

V dôsledku potreby ďalších malých projektov je tiež užitočné pridať možnosť pre iných 

implementujúcich partnerov, napríklad národné podporné banky.  

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre 

hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Objem investičných činností v oblasti 

infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP 

EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 

a v porovnaní s objemom investícií 

v období pred globálnou finančnou krízou 

bol tak o 20 % nižší. Hoci tak v Únii 

možno pozorovať zlepšenie pomeru 

investícií k HDP, stále nezodpovedá 

očakávaniam v období silného oživenia 

a nepostačuje na kompenzáciu dlhého 

obdobia nedostatočných investícií. Čo je 

však dôležitejšie, súčasný objem investícií 

a investičné prognózy neuspokojujú 

štrukturálne investičné potreby Únie, ktorá 

čelí technologickým zmenám a globálnej 

konkurencieschopnosti, okrem iného aj 

pokiaľ ide o inovácie, zručnosti, 

infraštruktúru a malé a stredné podniky 

(MSP), ani potrebu riešiť kľúčové 

spoločenské výzvy, akou je napríklad 

(1) Objem investičných činností v oblasti 

infraštruktúry v Únii klesol z 2,2 % HDP 

EÚ v roku 2009 na 1,8 % v roku 2016 

a v porovnaní s objemom investícií 

v období pred globálnou finančnou krízou 

bol tak o 20 % nižší. Hoci tak v Únii 

možno pozorovať zlepšenie pomeru 

investícií k HDP, stále nezodpovedá 

očakávaniam v období silného oživenia 

a nepostačuje na kompenzáciu dlhého 

obdobia nedostatočných investícií a rast je 

naďalej nerovnomerne rozdelený medzi 

členské štáty. Čo je však dôležitejšie, 

súčasný objem investícií a investičné 

prognózy neuspokojujú štrukturálne 

investičné potreby z hľadiska udržania 

dlhodobého rastu Únie, ktorá čelí 

technologickým zmenám a globálnej 

konkurencieschopnosti, okrem iného aj 

pokiaľ ide o inovácie, výskum, zručnosti, 
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udržateľnosť alebo starnutie obyvateľstva. 

S cieľom riešiť zlyhania trhu 

a suboptimálne investičné situácie je preto 

neustále potrebné poskytovať podporu, aby 

sa znížil nedostatok investícií v cielených 

sektoroch v záujme dosahovania cieľov 

politík Únie. 

infraštruktúru a malé a stredné podniky 

(MSP), začínajúce podniky, ani potrebu 

riešiť kľúčové spoločenské výzvy, akou je 

napríklad udržateľnosť alebo starnutie 

obyvateľstva. S cieľom riešiť zlyhania trhu 

a suboptimálne investičné situácie je preto 

neustále potrebné poskytovať podporu, aby 

sa znížil nedostatok investícií v cielených 

sektoroch v záujme dosahovania cieľov 

politík Únie. V tejto súvislosti je dôležité, 

aby Program InvestEU aj naďalej 

podporoval projekty, ktoré je inak ťažké 

financovať a ktoré prinášajú európskym 

občanom dlhodobé hospodárske, 

environmentálne a spoločenské prínosy. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) V hodnoteniach sa zdôraznilo, že 

rôznorodosť finančných nástrojov 

použitých vo viacročnom finančnom rámci 

v období 2014 – 2020 viedla k určitej 

duplicite. Ťažkosti spôsobila aj 

sprostredkovateľom a konečným 

prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym 

pravidlám v oblasti oprávnenosti 

a podávania správ. Absencia zlučiteľných 

pravidiel takisto zabránila možnosti 

kombinovať viaceré fondy Únie, hoci 

takáto možnosť by bola bývala prospešná 

na podporu projektov, ktoré potrebovali 

rôzne druhy financovania. V záujme 

efektívnejšie fungujúcej podpory 

v prospech konečných prijímateľov, ktorá 

sa dosiahne integráciou a zjednodušením 

ponúk financovania v rámci jedinej schémy 

rozpočtovej záruky, čím sa posilní vplyv 

zásahu Únie a zároveň sa znížia náklady 

pre rozpočet Únie, by sa mal preto vytvoriť 

jediný fond, Fond InvestEU. 

(2) V hodnoteniach sa zdôraznilo, že 

rôznorodosť finančných nástrojov 

použitých vo viacročnom finančnom rámci 

v období 2014 – 2020 viedla k určitej 

duplicite a nejasným postupom zlúčenia 

európskych štrukturálnych a investičných 

fondov s trhovými nástrojmi, ktoré 

vyvinula Únia. Ťažkosti spôsobila aj 

sprostredkovateľom a konečným 

prijímateľom, ktorí museli čeliť rôznym 

pravidlám v oblasti oprávnenosti 

a podávania správ. Absencia zlučiteľných 

pravidiel takisto zabránila možnosti 

kombinovať viaceré fondy Únie, hoci 

takáto možnosť by bola bývala prospešná 

na podporu projektov, ktoré potrebovali 

rôzne druhy financovania. V záujme 

doplnkovosti, efektívnejšie fungujúcej 

podpory v prospech konečných 

prijímateľov, ktorá sa dosiahne integráciou 

a zjednodušením ponúk financovania 

v rámci jedinej schémy rozpočtovej 

záruky, čím sa posilní vplyv zásahu Únie 

a zároveň sa znížia náklady pre rozpočet 

Únie, by sa mal preto vytvoriť jediný fond, 



 

PE625.308v02-00 6/82 AD\1167954SK.docx 

SK 

Fond InvestEU. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Únia v uplynulých rokoch prijala 

ambiciózne stratégie na dobudovanie 

jednotného trhu a stimuláciu udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest, ako 

napríklad plán na vytvorenie únie 

kapitálových trhov, Stratégiu digitálneho 

jednotného trhu, balík opatrení v oblasti 

čistej energie pre všetkých Európanov, 

Akčný plán Únie pre obehové 

hospodárstvo, stratégiu pre nízkoemisnú 

mobilitu, stratégiu v oblasti obrany 

a Stratégiu pre Európu v oblasti 

kozmického priestoru. Fond InvestEU by 

mal využívať a podporovať synergie medzi 

týmito navzájom sa posilňujúcimi 

stratégiami prostredníctvom poskytovania 

podpory na investície a prístupu 

k financovaniu. 

(3) Únia v uplynulých rokoch prijala 

stratégie na dobudovanie jednotného trhu a 

stimuláciu udržateľného rastu a tvorby 

pracovných miest. Fond InvestEU by mal 

využívať a podporovať synergie medzi 

týmito stratégiami prostredníctvom 

poskytovania podpory na investície 

a prístupu k financovaniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 

k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, 

okrem iného aj v oblasti inovácie 

a digitalizácie, udržateľnosti 

hospodárskeho rastu Únie, sociálnej 

odolnosti a inkluzívnosti a integrácie 

kapitálových trhov Únie vrátane riešení 

v oblasti ich fragmentácie a diverzifikácie 

zdrojov financovania podnikov v Únii. Na 

tieto účely by sa z neho mali podporovať 

projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 

životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 

k posilneniu konkurencieschopnosti Únie, 

okrem iného aj v oblasti inovácie 

a digitalizácie, vedeckej excelentnosti, 

udržateľnosti hospodárskeho rastu Únie, 

rozvoja technológií a inovácií na boj proti 

zmene klímy, sociálnej odolnosti 

a inkluzívnosti a integrácie kapitálových 

trhov Únie vrátane riešení v oblasti ich 

fragmentácie a diverzifikácie zdrojov 

financovania podnikov v Únii. Na tieto 

účely by sa z neho mali podporovať 
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ako rámec pre využívanie dlhových 

nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 

a kapitálových nástrojov, ktoré sa budú 

opierať o záruku z rozpočtu Únie 

a o príspevky implementujúcich partnerov. 

Mal by byť založený na dopyte a podpora 

poskytovaná z neho by mala zároveň 

prispievať k plneniu cieľov politík Únie. 

projekty, ktoré sú technicky a ekonomicky 

životaschopné, a to tak, že fond bude slúžiť 

ako rámec pre využívanie dlhových 

nástrojov, nástrojov na zdieľanie rizika 

a kapitálových nástrojov, ktoré sa budú 

opierať o záruku z rozpočtu Únie 

a o príspevky implementujúcich partnerov. 

Mal by byť založený na dopyte a podpora 

poskytovaná z neho by mala zároveň 

prispievať k plneniu cieľov politík Únie 

vrátane poskytovania strategických, 

dlhodobých hospodárskych, 

spoločenských a environmentálnych 

prínosov v kľúčových oblastiach s 

osobitným zameraním sa na výrazné 

zlepšenie prístupu MSP k financiám. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a) Prístup k financovaniu zostáva 

základným problémom pre spoločnosti v 

kultúrnom a kreatívnom sektore. V 

záujme ďalšieho rozvoja tohto sektora s 

vysokým stupňom inovácií bude v rámci 

Fondu InvestEU naďalej fungovať 

špecializovaný záručný nástroj vytvorený 

v rámci Kreatívnej Európy, keďže sa 

ukázalo, že úspešne posilňuje finančné 

kapacity a konkurencieschopnosť 

spoločností v kultúrnom a kreatívnom 

sektore. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5b) Rôzne dlhové a kapitálové 

produkty ponúkané v rámci Fondu 

InvestEU a jeho tematických segmentov 
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musia pokrývať široké spektrum rizík 

vrátane veľmi vysokých rizík, najmä v 

oblasti výskumu, vývoja a inovácií, ako aj 

digitalizácie a MSP, ako to bolo v prípade 

nástroja InnovFin v rámci programu 

Horizont 2020. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 c (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5c) Kultúrne a kreatívne sektory sú 

jedny z najodolnejších a najrýchlejšie sa 

rozvíjajúcich sektorov európskeho 

hospodárstva, ktoré vytvárajú 

hospodársku a kultúrnu hodnotu z 

duševného vlastníctva a individuálnej 

tvorivosti. Nehmotná povaha ich aktív 

však obmedzuje ich prístup 

k súkromnému financovaniu. Jednou z 

najväčších výziev pre tieto sektory je preto 

zvýšenie ich prístupu k finančným 

prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné na 

investovanie, rozširovanie a súťaženie na 

medzinárodnej úrovni. Program InvestEU 

by mal preto uľahčiť prístup k 

financovaniu pre MSP a organizácie z 

kultúrneho a kreatívneho sektora. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Z Fondu InvestEU by sa mali 

podporovať investície do hmotných 

a nehmotných aktív s cieľom posilniť rast, 

investície a zamestnanosť, čo prispeje 

k lepším životným podmienkam 

a spravodlivejšiemu rozdeleniu príjmov 

v Únii. Intervencia prostredníctvom Fondu 

InvestEU by mala dopĺňať podporu Únie, 

(6) Z Fondu InvestEU by sa mali 

podporovať investície do hmotných 

a nehmotných aktív s cieľom posilniť 

udržateľný rast, investície a zamestnanosť, 

čo prispeje k lepším životným 

podmienkam, zlepšeniu životného 

prostredia a spravodlivejšiemu rozdeleniu 

príjmov v Únii. Intervencia 
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ktorá sa poskytuje prostredníctvom 

grantov. 

prostredníctvom Fondu InvestEU by mala 

dopĺňať podporu Únie, ktorá sa poskytuje 

prostredníctvom grantov, a nie ju 

nahrádzať. Investície by mali byť v súlade 

s požiadavkou doplnkovosti, aby bolo 

možné riešiť zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie a 

usilovať sa o zabezpečenie dlhodobo 

vysokokvalitnej zamestnanosti, verejnej 

infraštruktúry a udržateľného rastu. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Únia v roku 2015 schválila ciele 

stanovené v Agende 2030 Organizácie 

Spojených národov a jej ciele udržateľného 

rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj 

sendaiský rámec pre znižovanie rizika 

katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 

plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov 

stanovených v rámci environmentálnej 

politiky Únie je potrebné zásadne 

zintenzívniť činnosť zameranú na 

udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 

InvestEU by preto mali dominovať zásady 

trvalo udržateľného rozvoja. 

(7) Únia v roku 2015 schválila ciele 

stanovené v Agende 2030 Organizácie 

Spojených národov a jej ciele udržateľného 

rozvoja a Parížsku dohodu, ako aj 

sendaiský rámec pre znižovanie rizika 

katastrof na roky 2015 – 2030. V záujme 

plnenia dohodnutých cieľov vrátane cieľov 

stanovených v rámci environmentálnej 

politiky Únie je potrebné zásadne 

zintenzívniť činnosť zameranú na 

udržateľný rozvoj. Pri koncipovaní Fondu 

InvestEU by preto mali slúžiť ako základ 

zásady trvalo udržateľného rozvoja a 

bezpečnosti a nemali by sa podporovať 

investície súvisiace s fosílnymi palivami 

okrem prípadov, ktoré je možné náležite 

odôvodniť tým, že investície prispievajú k 

plneniu cieľov energetickej únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Uznávajúc dôležitosť riešenia 

problémov spojených so zmenou klímy 

(9) Uznávajúc dôležitosť riešenia 

problémov spojených so zmenou klímy 



 

PE625.308v02-00 10/82 AD\1167954SK.docx 

SK 

v súlade so záväzkami Únie 

implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi 

Organizácie Spojených národov v oblasti 

udržateľného rozvoja Program InvestEU 

prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany 

klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, 

ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov 

z rozpočtu Únie na podporu cieľov 

v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie 

v rámci Programu InvestEU prispejú 

k plneniu cieľov v oblasti klímy vo 

výške 30 % celkového finančného krytia 

tohto programu. Relevantné akcie sa 

identifikujú počas prípravy 

a implementácie Programu InvestEU 

a prehodnotia sa počas príslušných 

hodnotení a preskúmaní. 

v súlade so záväzkami Únie 

implementovať Parížsku dohodu a s cieľmi 

Organizácie Spojených národov v oblasti 

udržateľného rozvoja Program InvestEU 

prispeje k uplatňovaniu hľadiska ochrany 

klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, 

ktorým je vynaložiť 25 % výdavkov 

z rozpočtu Únie na podporu cieľov 

v oblasti klímy. Očakáva sa, že akcie 

v rámci Programu InvestEU prispejú 

k plneniu cieľov v oblasti klímy vo 

výške aspoň 40 % celkového finančného 

krytia tohto programu. Relevantné akcie sa 

identifikujú počas prípravy 

a implementácie Programu InvestEU 

a prehodnotia sa počas príslušných 

hodnotení a preskúmaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a) Pokiaľ ide o náklady na kapitál 

pre projekty v oblasti energie 

obnoviteľných zdrojov, Fond InvestEU by 

mal umožniť použitie inovačného 

záručného nástroja na zníženie 

regulačného rizika a súvisiacich vysokých 

nákladov na kapitál v niektorých 

členských štátoch. Táto možnosť by mala 

byť otvorená na dobrovoľnom základe. V 

záujme dosiahnutia tohto cieľa by mal 

Fond InvestEU v prípade potreby prispieť 

k vytvoreniu rámca umožňujúceho 

investície do obnoviteľných zdrojov 

energie, ako sa stanovuje v článku 3.5 

[revidovanej smernice o obnoviteľných 

zdrojoch energie] vrátane mechanizmu 

financovania ustanoveného v článku 

27bis [nariadenia o riadení]. 

Odôvodnenie 

Komisia by mala zabezpečiť synergie medzi rôznymi nástrojmi vytvorenými na podporu 

nákladovo efektívneho využívania energie z obnoviteľných zdrojov v Európe a s cieľom 
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zabrániť duplicite. Ak by to Komisia považovala za relevantné a efektívne, Fond InvestEU by 

mal následne prispievať na ďalšie existujúce alebo budúce platformy s podobnými cieľmi v 

sektore energie z obnoviteľných zdrojov. Tento prístup odporúča expertná skupina na vysokej 

úrovni pre udržateľné financovanie zriadená Komisiou a v minulosti ju v podobných 

projektoch implementovala aj Svetová banka. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Príspevok Fondu InvestEU 

k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy sa 

bude sledovať prostredníctvom systému 

EÚ na sledovanie plnenia cieľov v oblasti 

klímy, ktorý vytvorí Komisia v spolupráci 

s implementujúcimi partnermi, pričom na 

určenie toho, či je hospodárska činnosť 

environmentálne udržateľná, sa budú 

primeraným spôsobom uplatňovať kritériá 

stanovené v [nariadení o zriadení rámca 

pre uľahčenie udržateľných investícií14]. 

(10) Príspevok Fondu InvestEU 

k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy a 

sektorových cieľov zahrnutých do rámca 

klimatických a energetických opatrení do 

roku 2030 sa bude sledovať 

prostredníctvom systému EÚ na sledovanie 

plnenia cieľov v oblasti klímy, ktorý 

vytvorí Komisia v spolupráci 

s implementujúcimi partnermi, pričom na 

určenie toho, či je hospodárska činnosť 

environmentálne udržateľná, sa budú 

primeraným spôsobom uplatňovať kritériá 

stanovené v [nariadení o zriadení rámca 

pre uľahčenie udržateľných investícií14]. 

Program InvestEU by mal takisto 

prispievať k vykonávaniu ďalších 

rozmerov cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja. 

__________________ __________________ 

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

 

Pozmeňujúci návrh  13 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Podľa správy z roku 2018 

o globálnych rizikách, ktorú vydalo 

Svetové ekonomické fórum, sa polovica 

z desiatich najzávažnejších rizík 

(11) Podľa správy z roku 2018 

o globálnych rizikách, ktorú vydalo 

Svetové ekonomické fórum, sa polovica 

z desiatich najzávažnejších rizík 
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ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 

životného prostredia. Patrí k nim 

znečistenie ovzdušia, pôdy a vody, 

extrémne poveternostné javy, strata 

biodiverzity a neúspešné zmiernenie 

zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy. 

Environmentálne zásady sú pevne 

zakotvené v zmluvách a mnohých 

politikách Únie. Pri operáciách spojených 

s Fondom InvestEU by sa preto malo 

propagovať uplatňovanie hľadiska 

environmentálnych cieľov. Ochrana 

životného prostredia a súvisiaca prevencia 

a riadenie rizika by sa mali začleniť do 

prípravy a realizácie investícií. EÚ by mala 

sledovať aj svoje výdavky súvisiace 

s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 

ovzdušia, aby plnila povinnosti v oblasti 

podávania správ podľa Dohovoru 

o biologickej diverzite a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/228415. Investície pridelené na 

plnenie cieľov v oblasti environmentálnej 

udržateľnosti by sa preto mali sledovať 

s použitím spoločných metodík, ktoré budú 

v súlade s metodikami vypracovanými 

v rámci iných programov Únie pre oblasť 

klímy, biodiverzity a riadenia 

znečisťovania ovzdušia, aby bolo možné 

posúdiť jednotlivé aj kombinované vplyvy 

investícií na kľúčové zložky prírodného 

kapitálu vrátane vzduchu, vody, zeme 

a biodiverzity. 

ohrozujúcich globálne hospodárstvo týka 

životného prostredia. Patrí k nim 

znečistenie ovzdušia, pôdy, 

vnútrozemských vôd a oceánov, extrémne 

poveternostné javy, strata biodiverzity 

a neúspešné zmiernenie zmeny klímy 

a adaptácia na zmenu klímy. 

Environmentálne zásady sú pevne 

zakotvené v zmluvách a mnohých 

politikách Únie. Pri operáciách spojených 

s Fondom InvestEU by sa preto malo 

propagovať uplatňovanie hľadiska 

environmentálnych cieľov. Ochrana 

životného prostredia a súvisiaca prevencia 

a riadenie rizika by sa mali začleniť do 

prípravy a realizácie investícií. EÚ by mala 

sledovať aj svoje výdavky súvisiace 

s biodiverzitou a kontrolou znečistenia 

ovzdušia, aby plnila povinnosti v oblasti 

podávania správ podľa Dohovoru 

o biologickej diverzite a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2016/228415. Investície pridelené na 

plnenie cieľov v oblasti environmentálnej 

udržateľnosti by sa preto mali sledovať 

s použitím spoločných metodík, ktoré budú 

v súlade s metodikami vypracovanými 

v rámci iných programov Únie pre oblasť 

klímy, biodiverzity a riadenia 

znečisťovania ovzdušia, aby bolo možné 

posúdiť jednotlivé aj kombinované vplyvy 

investícií na kľúčové zložky prírodného 

kapitálu vrátane vzduchu, vody, zeme 

a biodiverzity. 

__________________ __________________ 

15 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 

2016 o znížení národných emisií určitých 

látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 

mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 

smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 

17.12.2016, s. 1). 

15 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2016/2284 zo 14. decembra 

2016 o znížení národných emisií určitých 

látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa 

mení smernica 2003/35/ES a zrušuje 

smernica 2001/81/ES (Ú. v. EÚ L 344, 

17.12.2016, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 12a) Program InvestEU by mal 

integrovať rodovú perspektívu do 

všetkých svojich pracovných a 

rozhodovacích procesov, zabezpečiť, aby 

tímy výborov a projektov boli rodovo 

vyvážené a aby realizácia tohto fondu 

prispievala k presadzovaniu rodovej 

rovnosti v súlade s povinnosťami 

uplatňovania rodového hľadiska v EÚ 

(článok 8 ZFEÚ). 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Nízka miera investícií do 

infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 

oslabila schopnosť Únie posilniť 

udržateľný rast, konkurencieschopnosť 

a konvergenciu. Rozsiahle investície do 

európskej infraštruktúry zohrávajú 

rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie 

v oblasti udržateľnosti vrátane cieľov 

v oblasti energetiky a klímy stanovených 

do roku 2030. Z Fondu InvestEU by sa 

preto mala poskytovať podpora na 

investície do dopravnej, energetickej 

(vrátane infraštruktúry v oblasti 

energetickej efektívnosti a energie 

z obnoviteľných zdrojov), 

environmentálnej, námornej a digitálnej 

infraštruktúry a infraštruktúry na realizáciu 

opatrení v oblasti klímy. S cieľom 

maximalizovať vplyv a pridanú hodnotu 

financovania z prostriedkov Únie je 

vhodné podporovať efektívny investičný 

proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 

projektov a zaistiť súlad rôznych 

relevantných programov Únie. Vzhľadom 

na bezpečnostné hrozby by sa 

v investičných projektoch, ktoré získali 

podporu z prostriedkov Únie, mali 

(13) Nízka miera investícií do 

infraštruktúry v Únii počas finančnej krízy 

oslabila schopnosť Únie posilniť 

udržateľný rast, konkurencieschopnosť 

a konvergenciu. Rozsiahle investície do 

európskej infraštruktúry, najmä v oblasti 

prepojenosti a energetickej efektívnosti, 

budovania jednotného európskeho 

dopravného priestoru , zohrávajú 

rozhodujúcu úlohu pri plnení cieľov Únie 

v oblasti udržateľnosti vrátane záväzkov 

Únie v oblasti cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja a cieľov v oblasti energetiky a 

klímy do roku 2030. Z Fondu InvestEU by 

sa preto mala poskytovať podpora na 

investície do dopravnej, energetickej 

(vrátane infraštruktúry v oblasti 

energetickej efektívnosti a energie 

z obnoviteľných zdrojov), 

environmentálnej, námornej a digitálnej 

infraštruktúry a infraštruktúry na realizáciu 

opatrení v oblasti klímy, podpora napr. na 

rozvoj a využívanie inteligentných 

dopravných systémov. InvestEU by sa mal 

prioritne venovať oblastiam, ktoré trpia 

nedostatkom investícií a ktoré si vyžadujú 

dodatočné investície vrátane udržateľnej 
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zohľadňovať zásady ochrany občanov na 

verejných priestranstvách. Mali by sa tak 

dopĺňať snahy vyvinuté v rámci iných 

fondov Únie, akým je napríklad Európsky 

fond regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 

podporu na bezpečnostné aspekty investícií 

do infraštruktúry na verejných 

priestranstvách, dopravnej, energetickej 

a inej kritickej infraštruktúry. 

mobility, energetickej efektívnosti a 

opatrení, ktoré prispievajú k plneniu 

dlhodobých cieľov a cieľov stanovených 

do roku 2030 v oblasti klímy a energetiky. 

S cieľom maximalizovať vplyv a pridanú 

hodnotu financovania z prostriedkov Únie 

je vhodné podporovať efektívny investičný 

proces, ktorý umožní zviditeľniť databázu 

projektov a zaistiť maximálnu synergiu 

rôznych relevantných programov Únie 

okrem iného v oblasti dopravy, energetiky 

a digitálnych služieb. Vzhľadom na 

bezpečnostné hrozby by sa v investičných 

projektoch, ktoré získali podporu 

z prostriedkov Únie, mali zohľadňovať 

zásady ochrany občanov na verejných 

priestranstvách. Mali by sa tak dopĺňať 

snahy vyvinuté v rámci iných fondov Únie, 

akým je napríklad Európsky fond 

regionálneho rozvoja, ktorý poskytuje 

podporu na bezpečnostné aspekty investícií 

do infraštruktúry na verejných 

priestranstvách, dopravnej, energetickej 

a inej kritickej infraštruktúry. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13a) Program InvestEU považuje 

energetickú efektívnosť za kľúčový prvok 

a kľúčový faktor pri rozhodovaní o 

investíciách. Konkrétne zakotvuje zásadu 

prvoradosti energetickej efektívnosti, 

ktorá znamená, že pred prijatím 

rozhodnutí v oblasti energetického 

plánovania, politiky a investícií je 

potrebné zvážiť, či by nákladovo efektívne 

a technicky, ekonomicky a 

environmentálne vhodné alternatívne 

opatrenia v oblasti energetickej 

efektívnosti mohli úplne alebo čiastočne 

nahradiť zamýšľané opatrenia v oblasti 

plánovania, politiky a investícií pri 

súčasnom dosiahnutí pôvodných cieľov 
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príslušných rozhodnutí. Takéto nákladovo 

efektívne alternatívy zahŕňajú opatrenia 

na zefektívnenie dopytu po energii a 

dodávok energie, najmä prostredníctvom 

nákladovo efektívnych úspor energie pri 

konečnom využívaní energie, odvetných 

iniciatív na strane dopytu a účinnejšej 

premeny, prenosu a distribúcie energie. 

Členské štáty by tiež mali podporovať 

šírenie tejto zásady v regionálnej a 

miestnej správe, ako aj v súkromnom 

sektore. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13b) Smernicou o energetickej 

hospodárnosti budov [smernica (EÚ) 

2018/844] sa členským štátom ukladá 

povinnosť zaviesť dlhodobú stratégiu 

obnovy na podporu obnovy 

vnútroštátneho fondu bytových 

a nebytových budov, a to verejných, ako aj 

súkromných, s cieľom dosiahnuť do roku 

2050 vysoko energeticky efektívny 

a dekarbonizovaný fond budov, čím sa 

uľahčí nákladovo efektívna 

transformácia existujúcich budov na 

budovy s takmer nulovou spotrebou 

energie. Od členských štátov sa tiež 

vyžaduje, aby uľahčili prístup k vhodným 

mechanizmom na zlučovanie projektov a 

znižovanie vnímaného rizika pre 

investorov a súkromný sektor. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Zatiaľ čo úroveň celkových (14) Zatiaľ čo úroveň celkových 
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investícií v Únii narastá, investície do 

rizikovejších činností, ako sú výskum 

a inovácie, stále nezodpovedajú reálnym 

potrebám. Výsledkom sú nedostatočné 

investície do tejto oblasti, ktoré oslabujú 

priemyselnú a hospodársku 

konkurencieschopnosť Únie a znižujú 

kvalitu života jej občanov. Fond InvestEU 

by mal poskytovať primerané finančné 

produkty, aby sa pokryli rôzne štádiá 

inovačného cyklu a rozsiahla škála 

dotknutých subjektov, a to najmä s cieľom 

umožniť posilnenie využívania 

a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 

v Únii, aby sa zabezpečila ich 

konkurencieschopnosť na svetových 

trhoch. 

investícií v Únii narastá, investície do 

rizikovejších činností, ako sú výskum 

a inovácie, stále nezodpovedajú reálnym 

potrebám. Vzhľadom na to, že verejné 

financovanie činností v oblasti výskumu 

a inovácií vedie k rastu produktivity a je 

rozhodujúce pri posilňovaní súkromných 

výskumných a inovačných činností, 
výsledkom sú nedostatočné investície do 

tejto oblasti, ktoré oslabujú priemyselnú 

a hospodársku konkurencieschopnosť Únie 

a znižujú kvalitu života jej občanov. Fond 

InvestEU by mal poskytovať primerané 

finančné produkty, aby sa pokryli rôzne 

štádiá inovačného cyklu a rozsiahla škála 

dotknutých subjektov, a to najmä s cieľom 

umožniť posilnenie využívania 

a zavádzanie riešení v komerčnom rozsahu 

v Únii, aby sa zabezpečila ich 

konkurencieschopnosť na svetových trhoch 

a podporila excelentnosť EÚ v oblasti 

udržateľných technológií na globálnej 

úrovni. S cieľom riešiť potrebu podporiť 

investície do rizikovejších činností, ako sú 

výskum a inovácie, je nevyhnutné, aby 

Európsky horizont, najmä Európska rada 

pre inováciu, fungoval v súčinnosti 

s finančnými produktmi, ktoré sa majú 

zaviesť v rámci InvestEU. Navyše 

inovatívne MSP a začínajúce podniky 

čelia ťažkostiam v prístupe k financiám, 

najmä ak sa zameriavajú na nehmotné 

aktíva, a preto je potrebné, aby Európska 

rada pre inováciu pracovala 

využívajúc úzku komplementárnosť 

špecializovaných finančných produktov 

v rámci InvestEU s cieľom zabezpečiť 

pokračovanie podpory pre takéto MSP. 

V tejto súvislosti by skúsenosti získané 

z finančných nástrojov zavedených 

v rámci programu Horizont 2020, ako je 

InnovFin a úverová záruka pre MSP 

v rámci programu COSME, mali slúžiť 

ako pevný základ na poskytnutie tejto 

cielenej podpory. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 



 

AD\1167954SK.docx 17/82 PE625.308v02-00 

 SK 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14a) Poskytovanie služieb poradenskou 

službou InnovFin v rámci EIB by sa malo 

posilniť s cieľom poskytnúť čo najlepšie 

poradenstvo prijímateľom finančných 

prostriedkov z Fondu InvestEU, ako aj 

podporiť synergie s programom Európsky 

horizont. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Značné úsilie je naliehavo potrebné 

v súvislosti s investíciami do digitálnej 

transformácie a so šírením jej prínosov 

všetkým občanom a podnikom v Únii. 

Vzhľadom na silný politický rámec 

zavedený prostredníctvom stratégie 

digitálneho jednotného trhu by sa teraz 

mali vynaložiť zodpovedajúco ambiciózne 

investície vrátane investícií do umelej 

inteligencie. 

(15) Značné úsilie je naliehavo potrebné 

v súvislosti s podporou a investíciami do 

digitálnej transformácie a so šírením jej 

prínosov všetkým občanom a podnikom 

v Únii v mestských a vidieckych 

oblastiach. Vzhľadom na silný politický 

rámec zavedený prostredníctvom stratégie 

digitálneho jednotného trhu by sa teraz 

mali vynaložiť zodpovedajúco ambiciózne 

investície vrátane investícií do umelej 

inteligencie v súlade s programom 

Digitálna Európa, najmä pokiaľ ide o 

etiku, strojové učenie, internet vecí, 

biotechnológie a finančné technológie, 

ktoré dokážu zvýšiť efektívnosť 

mobilizácie kapitálu na podnikateľské 

činnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 15a) Keďže jednotný trh je negatívne 

ovplyvnený digitálnou priepasťou, ktorá 
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je spôsobená nedostatkom prístupu k sieti, 

nerovnomernými rýchlosťami medzi 

regiónmi a nedostatkom poznatkov, 

digitálna transformácia spoločnosti by 

mala občanom, najmä mladej digitálnej 

generácii, umožniť, aby sa cítili bezpečne 

pri používaní nových technológií a 

vzdelávali sa v oblasti ochrany súkromia, 

bezpečnosti a základných bezpečnostných 

opatrení, ktoré ich ochránia pred 

škodlivými aktivitami a zvýšia ich 

potenciál pre hospodárstvo. Preto je 

potrebný komplexný prístup na zvýšenie 

pokrytia, dosiahnutie podobných úrovní 

pripojiteľnosti a rovnakých znalostí pre 

všetkých. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Malé a stredné podniky (MSP) 

zohrávajú v Únii kľúčovú úlohu. Pri 

prístupe k financiám však vzhľadom na 

vnímané vysoké riziko a nedostatočný 

kolaterál čelia ťažkostiam. Ďalšie výzvy 

vyplývajú z potreby MSP zachovať si 

konkurencieschopnosť tak, že sa budú 

zapájať do činností v oblasti digitalizácie, 

internacionalizácie a inovácie a že budú 

zlepšovať zručnosti svojich zamestnancov. 

Okrem toho v porovnaní s väčšími 

podnikmi je ich prístup k zdrojom 

financovania viac obmedzený: bežne 

neemitujú dlhopisy a majú len obmedzený 

prístup na burzy alebo k veľkým 

inštitucionálnym investorom. Prístup 

k financiám je ešte zložitejší v prípade tých 

MSP, ktoré svoju činnosť zameriavajú na 

nehmotné aktíva. MSP v Únii sú vo veľkej 

miere závislé od bánk a dlhového 

financovania vo forme kontokorentných 

úverov, bankových úverov alebo lízingu. 

Podpora MSP, ktoré čelia uvedeným 

výzvam, a väčšia diverzifikácia zdrojov 

(16) Malé a stredné podniky (MSP) 

predstavujú viac než 99 % podnikov Únie 

a ich hospodárska hodnota je významná 

a kľúčová. Pri prístupe k financiám však 

vzhľadom na vnímané vysoké riziko 

a nedostatočný kolaterál čelia ťažkostiam. 

Rovnako je potrebné sa zaoberať 

rodovými rozdielmi, keďže tvorivosť žien 

a ich podnikateľský potenciál sú 

nedostatočne využívaným zdrojom rastu a 

pracovných miest, ktorý by sa mal ďalej 

rozvíjať. Ďalšie výzvy vyplývajú z potreby 

MSP zachovať si konkurencieschopnosť 

tak, že sa budú zapájať do činností 

v oblasti digitalizácie, internacionalizácie 

a inovácie a že budú zlepšovať zručnosti 

svojich zamestnancov. Okrem toho 

v porovnaní s väčšími podnikmi je ich 

prístup k zdrojom financovania viac 

obmedzený: bežne neemitujú dlhopisy 

a majú len obmedzený prístup na burzy 

alebo k veľkým inštitucionálnym 

investorom. Nedostatočný prístup MSP ku 

kapitálu ešte zhoršuje pomerne malý 
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financovania MSP sú potrebné na 

posilnenie ich schopnosti financovať ich 

vytváranie, rast a rozvoj a zvládnuť 

hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie 

odolnosti hospodárstva a finančného 

systému počas hospodárskeho poklesu 

alebo otrasov. Zároveň sa tak dopĺňajú 

iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci 

plánu na vytvorenie únie kapitálových 

trhov. Fond InvestEU by mal poskytnúť 

príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie 

zacielené finančné produkty. 

európsky sektor súkromného kapitálu a 

prístup  k financiám je ešte zložitejší 

v prípade tých MSP, ktoré svoju činnosť 

zameriavajú na nehmotné aktíva. MSP 

v Únii sú vo veľkej miere závislé od bánk 

a dlhového financovania vo forme 

kontokorentných úverov, bankových 

úverov alebo lízingu. Podpora MSP, ktoré 

čelia uvedeným výzvam, prostredníctvom 

zjednodušenia ich prístupu 

k financovaniu a väčšia diverzifikácia 

zdrojov financovania MSP sú potrebné na 

posilnenie ich schopnosti financovať ich 

vytváranie, rast, inovácie a 

udržateľný rozvoj, zabezpečiť ich 

konkurencieschopnosť a zvládnuť 

hospodársky pokles, ako aj na zvýšenie 

odolnosti hospodárstva a finančného 

systému počas hospodárskeho poklesu 

alebo otrasov. Zároveň sa tak dopĺňajú 

iniciatívy, ktoré sa už realizujú v rámci 

plánu na vytvorenie únie kapitálových 

trhov. Programy ako COSME sú pre MSP 

dôležité, pretože uľahčujú prístup 

k financovaniu vo všetkých fázach ich 

životného cyklu, čo sa ešte zlepšilo vďaka 

podpore z EFSI, ktorú MSP rýchlo 

absorbovali. Fond InvestEU by mal preto 

nadviazať na tieto úspechy a poskytnúť 

príležitosť zamerať sa na špecifické, lepšie 

zacielené finančné produkty. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 16a) Spoločnosti poskytujúce služby 

všeobecného záujmu zohrávajú kľúčovú a 

strategickú úlohu v kľúčových sektoroch 

s veľkými sieťovými odvetviami 

(energetika, voda, odpad, životné 

prostredie, poštové služby, doprava a 

telekomunikácie), ako aj v zdravotníctve, 

vzdelávaní a sociálnych službách. 

Európska únia prostredníctvom podpory 
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týchto spoločností zaručuje dobrú kvalitu 

života svojich občanov a demokratickú 

voľbu týkajúcu sa okrem iného úrovne 

kvality služieb; 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Ako sa uvádza v diskusnom 

dokumente o sociálnom rozmere Európy16 

a v oznámení o európskom pilieri 

sociálnych práv17, budovanie 

inkluzívnejšej a spravodlivejšej Únie je 

kľúčovou prioritou Únie zameranou na 

riešenie nerovnosti a posilnenie politiky 

sociálneho začlenenia v Európe. Nerovnosť 

príležitostí má vplyv najmä na prístup 

k vzdelávaniu, odbornej príprave 

a zdravotnej starostlivosti. Investíciami do 

hospodárstva vyznačujúceho sa sociálnymi 

zručnosťami a ľudským kapitálom, ako aj 

integráciou zraniteľných populácií do 

spoločnosti možno posilniť hospodárske 

príležitosti, najmä ak sú koordinované na 

úrovni Únie. Fond InvestEU by sa mal 

využívať na podporu investícií do 

vzdelávania a odbornej prípravy, mal by 

pomáhať zvyšovať zamestnanosť, najmä 

v radoch nekvalifikovaných a dlhodobo 

nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, 

pokiaľ ide o medzigeneračnú solidaritu, 

zdravotníctvo, bezdomovectvo, digitálnu 

inklúziu, rozvoj komunít, úlohu a miesto 

mladých ľudí v spoločnosti, ako aj 

o zraniteľné osoby vrátane štátnych 

príslušníkov tretích krajín. Program 

InvestEU by mal prispievať aj k podpore 

európskej kultúry a kreativity. S cieľom 

reagovať na rozsiahle premeny, ktorými 

v nasledujúcom desaťročí prejdú 

spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 

investovať do ľudského kapitálu, 

mikrofinancií, financií pre sociálne 

podniky a nových obchodných modelov 

(17) Ako sa uvádza v diskusnom 

dokumente o sociálnom rozmere Európy16, 

v Európskom pilieri sociálnych práv17 a v 

rámci EÚ pre Dohovor EÚ o právach 

osôb so zdravotným postihnutím, 

budovanie inkluzívnejšej a spravodlivejšej 

Únie je kľúčovou prioritou Únie 

zameranou na riešenie nerovnosti 

a posilnenie politiky sociálneho začlenenia 

v Európe. Nerovnosť príležitostí má vplyv 

najmä na prístup k vzdelávaniu, odbornej 

príprave a zdravotnej starostlivosti. 

Investíciami do hospodárstva 

vyznačujúceho sa sociálnymi zručnosťami 

a ľudským kapitálom, ako aj integráciou 

zraniteľných populácií do spoločnosti 

možno posilniť hospodárske príležitosti, 

najmä ak sú koordinované na úrovni Únie. 

Vzhľadom na značnú potrebu investícií 

do sociálnej infraštruktúry, Fond 

InvestEU by sa mal využívať na podporu 

investícií do vzdelávania a odbornej 

prípravy, mal by pomáhať zvyšovať 

zamestnanosť, najmä v radoch 

nekvalifikovaných a dlhodobo 

nezamestnaných osôb, a zlepšovať situáciu, 

pokiaľ ide o rodovú rovnosť, rovnosť 

príležitostí, medzigeneračnú solidaritu, 

zdravotníctvo, bezdomovectvo, digitálnu 

inklúziu, rozvoj komunít, úlohu a miesto 

mladých ľudí v spoločnosti, ako aj 

o zraniteľné osoby vrátane štátnych 

príslušníkov tretích krajín. Program 

InvestEU by mal prispievať aj k podpore 

európskej kultúry a kreativity. S cieľom 

reagovať na rozsiahle premeny, ktorými 
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sociálneho hospodárstva vrátane investícií 

so sociálnym vplyvom a obstarávania so 

sociálnymi výsledkami. Prostredníctvom 

Programu InvestEU by sa mal posilniť 

vznikajúci ekosystém sociálneho 

hospodárstva, pričom by sa zvýšila ponuka 

financií pre mikropodniky a sociálne 

podniky a posilnil by sa ich prístup 

k financiám, aby sa tak uspokojil dopyt 

tých, ktorí ich potrebujú najviac. Pracovná 

skupina na vysokej úrovni pre investovanie 

do sociálnej infraštruktúry v Európe18 vo 

svojej správe identifikovala nedostatok 

investícií do sociálnej infraštruktúry 

a služieb (vrátane vzdelávania, odbornej 

prípravy, zdravotnej starostlivosti 

a bývania), ktoré si vyžadujú podporu, a to 

aj na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť 

spojené sily kapitálu z verejných 

a komerčných zdrojov a od filantropov, 

ako aj podpora nadácií, aby sa podporil 

rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt 

a zvýšila odolnosť Únie. 

v nasledujúcom desaťročí prejdú 

spoločnosti v Únii a trh práce, je potrebné 

investovať do ľudského kapitálu, 

mikrofinancií, financií pre sociálne 

podniky a nových obchodných modelov 

sociálneho hospodárstva vrátane investícií 

so sociálnym vplyvom a obstarávania so 

sociálnymi výsledkami. Prostredníctvom 

Programu InvestEU by sa mal posilniť 

vznikajúci ekosystém sociálneho 

hospodárstva, pričom by sa zvýšila ponuka 

financií pre mikropodniky a sociálne 

podniky a posilnil by sa ich prístup 

k financiám, aby sa tak uspokojil dopyt 

tých, ktorí ich potrebujú najviac. Pracovná 

skupina na vysokej úrovni pre investovanie 

do sociálnej infraštruktúry v Európe18 vo 

svojej správe identifikovala nedostatok 

investícií do sociálnej infraštruktúry 

a služieb (vrátane vzdelávania, odbornej 

prípravy, zdravotnej starostlivosti 

a bývania), ktoré si vyžadujú podporu, a to 

aj na úrovni Únie. Mali by sa preto využiť 

spojené sily kapitálu z verejných 

a komerčných zdrojov a od filantropov, 

ako aj podpora nadácií, aby sa podporil 

rozvoj reťazca sociálno-trhových hodnôt 

a zvýšila odolnosť Únie. 

__________________ __________________ 

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

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

18 Uverejnená ako diskusný dokument 

o európskom hospodárstve (European 

Economy Discussion Paper) č. 074 

v januári 2018. 

18 Uverejnená ako diskusný dokument 

o európskom hospodárstve (European 

Economy Discussion Paper) č. 074 

v januári 2018. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 17a) Projekty financované v rámci 

Programu InvestEU by mali podporovať 

rovnosť medzi ženami a mužmi, najmä v 
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oblasti výskumu a inovácií, riešením 

základných príčin rodovej nerovnováhy, 

využívaním plného potenciálu 

výskumníkov – žien aj mužov – a 

integráciou rodového rozmeru do 

výskumu a inovačného obsahu; ako aj 

venovaním osobitnej pozornosti 

zabezpečeniu rodovej rovnováhy v 

hodnotiacich paneloch a v iných 

príslušných poradných a expertných 

orgánoch. Činnosti by sa mali zamerať aj 

na uplatňovanie zásad týkajúcich sa 

rovnosti žien a mužov, ako sú stanovené v 

článkoch 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii a 

v článku 8 ZFEÚ a v smernici 2006/54/ES 

o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí 

a rovnakého zaobchádzania s mužmi 

a ženami vo veciach zamestnanosti 

a povolania. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 19a) Fond InvestEU by mal podporovať 

aj opatrenia spravodlivého prechodu a 

stratégie na podporu investícií týkajúcich 

sa riešenia situácie pracovníkov v 

špecifických sektoroch, ako je ťažba 

uhlia/lignitu, automobilový priemysel, 

ktorých by sa mohol prechod na 

nízkouhlíkové hospodárstvo dotknúť. 

Fond InvestEU by mal byť schopný 

podporiť transformáciu týchto odvetví 

smerom k trvalo udržateľným činnostiam 

a prilákať alternatívne inovačné podniky, 

začínajúce podniky a priemyselné 

odvetvia s cieľom vybudovať udržateľné 

regionálne hospodárstvo. Mali by sa 

podporovať aj ďalšie synergie s 

podpornými programami, ako je 

modernizačný fond, ktorý sa má zriadiť 

na obdobie rokov 2021 až 2030, ako aj 

ďalšie vnútroštátne programy a programy 
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Únie zamerané na spravodlivý prechod. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 19b) Tento fond by mal zabezpečiť 

rovnosť pri financovaní projektov v celej 

EÚ s dôrazom na najchudobnejšie a 

najmenej rozvinuté regióny. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Do Fondu InvestEU by mali mať 

možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré 

sú členmi Európskeho združenia voľného 

obchodu, pristupujúcimi krajinami, 

kandidátskymi krajinami a potenciálnymi 

kandidátskymi krajinami, krajinami, na 

ktoré sa vzťahuje európska susedská 

politika, a inými krajinami, a to v súlade 

s podmienkami dohodnutými medzi Úniou 

a týmito krajinami. V náležitých prípadoch 

by sa tak malo umožniť pokračovanie 

spolupráce s príslušnými krajinami, a to 

najmä v oblastiach výskumu a inovácie, 

ako aj MSP. 

(21) Do Fondu InvestEU by mali mať 

možnosť prispievať aj tretie krajiny, ktoré 

sú členmi Európskeho združenia voľného 

obchodu, pristupujúcimi krajinami, 

kandidátskymi krajinami a potenciálnymi 

kandidátskymi krajinami, krajinami, na 

ktoré sa vzťahuje európska susedská 

politika, a inými krajinami, a to v súlade 

s podmienkami dohodnutými medzi Úniou 

a týmito krajinami a len vtedy, ak tieto 

krajiny dodržiavajú ľudské práva. 

V náležitých prípadoch by sa tak malo 

umožniť pokračovanie spolupráce 

s príslušnými krajinami, a to najmä 

v oblastiach výskumu a inovácie, ako aj 

MSP. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 23a) Rozpočet vo výške 3,105 milióna 

EUR (v stálych cenách) na výskum a 

inovácie v rámci Programu InvestEU by 

sa nemal čerpať z celkového rozpočtu 

programu Európsky horizont vo výške 120 

miliárd (v stálych cenách), ale namiesto 

toho bude mať doplnkový charakter k 

uvedenému rozpočtu. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond 

InvestEU, by mala nepriamo 

implementovať Komisia, ktorá by sa mala 

spoliehať na to, že dosah ku konečným 

prijímateľom zabezpečia implementujúci 

partneri. Dohodu o záruke, ktorou sa 

umožňuje využiť záruku z Fondu 

InvestEU, by mala uzavrieť Komisia 

s každým implementujúcim partnerom 

s cieľom podporiť jeho operácie 

financovania a investičné operácie, ktoré 

spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá 

oprávnenosti. Fond InvestEU by mal mať 

osobitnú štruktúru správy, aby sa 

zabezpečilo primerané používanie záruky 

EÚ. 

(24) Záruku EÚ, o ktorú sa opiera Fond 

InvestEU, by mala nepriamo 

implementovať Komisia, ktorá by sa mala 

spoliehať na to, že dosah ku konečným 

prijímateľom zabezpečia implementujúci 

partneri. Dohodu o záruke, ktorou sa 

umožňuje využiť záruku z Fondu 

InvestEU, by mala uzavrieť Komisia 

s každým implementujúcim partnerom 

s cieľom podporiť jeho operácie 

financovania a investičné operácie, ktoré 

spĺňajú ciele Fondu InvestEU a kritériá 

oprávnenosti. V záujme zvýšenia 

transparentnosti, efektívnosti, 

zodpovednosti a zabezpečenia 

primeraného využívania záruky EÚ by 

mal mať Fond InvestEU osobitnú 

štruktúru správy úplne oddelenú od 

štruktúry skupiny EIB. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Komisia by mala posudzovať, či sú 

operácie financovania a investičné 

operácie, ktoré navrhujú implementujúci 

partneri, zlučiteľné s právom a politikami 

(26) Mal by sa zriadiť riadiaci výbor s 

výkonnou funkciou, ktorý by prijímal 

rozhodnutia v súlade s článkom 17 a 

pozostával z členov vymenovaných 
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Únie, zatiaľ čo rozhodnutia o operáciách 

financovania a investičných operáciách by 

mali v konečnom dôsledku prijímať 

implementujúci partneri. 

Európskou komisiou, Európskou 

investičnou bankou, implementujúcimi 

partnermi a jedného experta bez 

hlasovacieho práva vymenovaného 

Európskym parlamentom s cieľom 

zabezpečiť správnu rovnováhu medzi 

politikou a odbornými znalosťami v 

oblasti bankovníctva pri správe Programu 

InvestEU. Riadiaci výbor by mal 

posudzovať, či sú operácie financovania 

a investičné operácie, ktoré navrhujú 

implementujúci partneri, zlučiteľné 

s právom a politikami Únie, zatiaľ čo 

rozhodnutia o operáciách financovania 

a investičných operáciách by mali 

v konečnom dôsledku prijímať 

implementujúci partneri. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) Takéto operácie by mal hodnotiť 

projektový tím zložený z expertov, ktorých 

Komisii poskytnú implementujúci partneri 

na to, aby poskytovali odborné znalosti pri 

finančnom a technickom posudzovaní 

navrhovaných operácií financovania 

a investičných operácií, ktoré má ďalej 

posudzovať investičný výbor. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Investičný výbor zložený 

z nezávislých expertov by mal prijímať 

konečné rozhodnutie o tom, či operácie 

financovania a investičné operácie, ktoré 

spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť 

využiť záruku EÚ, a v súvislosti 

(28) Investičný výbor zložený 

z nezávislých expertov by mal prijímať 

konečné rozhodnutie o tom, či operácie 

financovania a investičné operácie, ktoré 

spĺňajú kritériá oprávnenosti, budú môcť 

využiť záruku EÚ, a v súvislosti 
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s projektmi tak poskytuje externú expertízu 

pri posudzovaní investícií. Investičný 

výbor by mal fungovať v rôznych 

zloženiach, aby boli čo najlepšie pokryté 

rôzne oblasti a sektory politiky. 

s projektmi tak poskytuje externú expertízu 

pri posudzovaní investícií. Investičný 

výbor by mal fungovať v rôznych 

zloženiach, aby boli čo najlepšie pokryté 

rôzne oblasti a sektory politiky a vždy by 

mal zahŕňať najmenej dvoch expertov so 

skúsenosťami s opatreniami v oblasti 

klímy, ochrany životného prostredia a 

riadenia.  

 

Pozmeňujúci návrh  34 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Pri výbere implementujúcich 

partnerov, ktorí budú Fond InvestEU 

zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich 

schopnosť plniť ciele Fondu InvestEU 

a prispievať vlastnými zdrojmi, aby 

zabezpečila primerané geografické 

pokrytie a diverzifikáciu, prilákala 

súkromných investorov a zaistila 

dostatočnú diverzifikáciu rizík, ako aj nové 

riešenia v záujme odstránenia zlyhaní trhu 

a suboptimálnych investičných situácií. 

Skupina Európskej investičnej banky (EIB) 

by mala vzhľadom na svoju úlohu podľa 

zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých 

členských štátoch a existujúce skúsenosti 

so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI 

zostať privilegovaným implementujúcim 

partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU 

v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB 

by doplnkovú škálu finančných produktov 

mali byť schopné ponúknuť národné 

podporné banky alebo inštitúcie, keďže ich 

skúsenosti a schopnosti na regionálnej 

úrovni by mohli byť prínosom z hľadiska 

maximalizácie vplyvu verejných 

finančných prostriedkov na území Únie. 

Okrem toho by možnosť stať sa 

implementujúcimi partnermi mali mať aj 

iné medzinárodné finančné inštitúcie, a to 

najmä v prípade, keď ponúkajú 

komparatívnu výhodu, pokiaľ ide 

(29) Pri výbere implementujúcich 

partnerov, ktorí budú Fond InvestEU 

zavádzať, by mala Komisia zohľadniť ich 

schopnosť a potenciál plniť ciele Fondu 

InvestEU a prispievať vlastnými zdrojmi, 

aby zabezpečila primerané geografické 

pokrytie a diverzifikáciu, prilákala 

súkromných investorov a zaistila 

dostatočnú diverzifikáciu rizík, ako aj nové 

riešenia v záujme odstránenia zlyhaní trhu 

a suboptimálnych investičných situácií. 

Skupina Európskej investičnej banky (EIB) 

by mala vzhľadom na svoju úlohu podľa 

zmlúv, schopnosť pôsobiť vo všetkých 

členských štátoch a existujúce skúsenosti 

so súčasnými finančnými nástrojmi a EFSI 

zostať privilegovaným implementujúcim 

partnerom v rámci zložky Fondu InvestEU 

v zodpovednosti EÚ. Okrem skupiny EIB 

by doplnkovú škálu finančných produktov 

mali byť schopné ponúknuť národné alebo 

regionálne podporné banky a inštitúcie, 

keďže ich skúsenosti a schopnosti na 

regionálnej úrovni by mohli byť prínosom 

z hľadiska maximalizácie vplyvu verejných 

finančných prostriedkov na území Únie 

prepojením charakteristík ich finančných 

produktov s požiadavkami fondu. Okrem 

toho by možnosť stať sa implementujúcimi 

partnermi mali mať aj iné medzinárodné 

finančné inštitúcie, a to najmä v prípade, 
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o špecifické odborné znalosti a skúsenosti 

v určitých členských štátoch. 

Implementujúcimi partnermi by mali mať 

možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré 

spĺňajú kritériá stanovené v nariadení 

o rozpočtových pravidlách. 

keď ponúkajú komparatívnu výhodu, 

pokiaľ ide o špecifické odborné znalosti 

a skúsenosti v určitých členských štátoch. 

Implementujúcimi partnermi by mali mať 

možnosť byť aj ďalšie subjekty, ktoré 

spĺňajú kritériá stanovené v nariadení 

o rozpočtových pravidlách. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Aby sa zabezpečilo, že sa zásahy 

v rámci zložky Fondu InvestEU 

v zodpovednosti EÚ budú zameriavať na 

zlyhania trhu a suboptimálne investičné 

situácie na úrovni Únie, ale zároveň budú 

plniť aj cieľ čo najlepšieho geografického 

dosahu, by sa záruka EÚ mala poskytnúť 

implementujúcim partnerom, ktorí 

jednotlivo alebo spolu s inými 

implementujúcimi partnermi dokážu 

pokryť aspoň tri členské štáty. Očakáva sa 

však, že približne 75 % záruky EÚ v rámci 

zložky v zodpovednosti EÚ sa poskytne 

implementujúcemu partnerovi alebo 

partnerom, ktorí dokážu ponúkať finančné 

produkty v rámci Fondu InvestEU vo 

všetkých členských štátoch. 

(30) Aby sa zabezpečilo, že sa zásahy 

v rámci zložky Fondu InvestEU 

v zodpovednosti EÚ budú zameriavať na 

zlyhania trhu a suboptimálne investičné 

situácie na úrovni Únie, ale zároveň budú 

plniť aj cieľ čo najlepšieho geografického 

dosahu, by sa záruka EÚ mala poskytnúť 

implementujúcim partnerom, ktorí 

jednotlivo alebo spolu s inými 

implementujúcimi partnermi dokážu 

pokryť aspoň dva členské štáty. Očakáva 

sa však, že približne 75 % záruky EÚ 

v rámci zložky v zodpovednosti EÚ sa 

poskytne implementujúcemu partnerovi 

alebo partnerom, ktorí dokážu ponúkať 

finančné produkty v rámci Fondu InvestEU 

vo všetkých členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) Záruka EÚ v rámci zložky 

v zodpovednosti členských štátov by sa 

mala poskytnúť ktorémukoľvek 

implementujúcemu partnerovi, ktorý by bol 

oprávnený podľa [článku 62 ods. 1 písm. 

c)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], 

vrátane národných alebo regionálnych 

(31) Záruka EÚ v rámci zložky 

v zodpovednosti členských štátov by sa 

mala poskytnúť ktorémukoľvek 

implementujúcemu partnerovi, ktorý by bol 

oprávnený podľa [článku 62 ods. 1 písm. 

c)] [nariadenia o rozpočtových pravidlách], 

vrátane národných alebo regionálnych 
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podporných bánk alebo inštitúcií, EIB, 

Európskeho investičného fondu a iných 

multilaterálnych rozvojových bánk. Pri 

výbere implementujúcich partnerov 

v rámci zložky v zodpovednosti členských 

štátov by Komisia mala zohľadniť návrhy 

každého členského štátu. Komisia v súlade 

s [článkom 154] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách] musí vykonať 

posúdenie pravidiel a postupov 

implementujúceho partnera, aby sa 

presvedčila, že poskytuje úroveň ochrany 

finančných záujmov Únie rovnocennú 

úrovni poskytovanej Komisiou. 

podporných bánk alebo inštitúcií, EIB, 

Európskeho investičného fondu a iných 

multilaterálnych rozvojových bánk. Ak je 

zavádzanie zložky v zodpovednosti 

členských štátov zamerané na politické 

opatrenia, ktorými sa už zaoberá zložka 

v zodpovednosti EÚ prostredníctvom 

podobných operácií financovania a 

investičných operácií, zložka 

v zodpovednosti členských štátov a zložka 

v zodpovednosti EÚ majú rovnakých 

implementujúcich partnerov. Pri výbere 

implementujúcich partnerov v rámci 

zložky v zodpovednosti členských štátov 

by Komisia mala zohľadniť návrhy 

každého členského štátu. Komisia v súlade 

s [článkom 154] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách] musí vykonať 

posúdenie pravidiel a postupov 

implementujúceho partnera, aby sa 

presvedčila, že poskytuje úroveň ochrany 

finančných záujmov Únie rovnocennú 

úrovni poskytovanej Komisiou. Pri 

posúdení by sa malo zabezpečiť 

obmedzenie byrokratických prekážok a 

nákladov, ktoré nemajú vplyv na 

návratnosť investícií a jej mieru. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Budovanie rozsiahlej databázy 

investičných projektov v každom segmente 

politiky by malo podporovať Poradenské 

centrum InvestEU. Okrem toho by sa mal 

v rámci Programu InvestEU zabezpečiť aj 

medzisektorový komponent, ktorý by pre 

centrálne riadené programy Únie slúžil ako 

jednotné kontaktné miesto a poskytoval by 

pomoc pri vytváraní projektov vo 

viacerých oblastiach politiky. 

(35) Budovanie rozsiahlej databázy 

investičných projektov v každom segmente 

politiky by malo podporovať Poradenské 

centrum InvestEU, čo umožní účinné 

vykonávanie geografickej diverzifikácie s 

cieľom prispieť k cieľu Únie v oblasti 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti a znižovať regionálne rozdiely. 

Poradenské centrum by malo venovať 

osobitnú pozornosť potrebe spájania 

malých projektov do väčších portfólií. 

Okrem toho by sa mal v rámci Programu 

InvestEU zabezpečiť aj medzisektorový 
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komponent, ktorý by pre centrálne riadené 

programy Únie slúžil ako jednotné 

kontaktné miesto a poskytoval by pomoc 

pri vytváraní projektov vo viacerých 

oblastiach politiky. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 36 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(36) Aby poradné služby mali široký 

geografický dosah v celej Únii a aby sa 

úspešne mobilizovali miestne poznatky 

o Fonde InvestEU, miestne zastúpenie 

Poradenského centra InvestEU zamerané 

na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej 

a individualizovanej pomoci na mieste by 

sa malo zabezpečiť všade tam, kde je to 

potrebné, pričom sa zohľadnia existujúce 

systémy podpory. 

(36) Aby poradné služby mali široký 

geografický dosah v celej Únii a aby sa 

úspešne mobilizovali miestne poznatky 

o Fonde InvestEU, zastúpenie 

Poradenského centra InvestEU zamerané 

na poskytovanie konkrétnej, proaktívnej 

a individualizovanej pomoci na mieste by 

sa malo zabezpečiť v každom členskom 

štáte s osobitným dôrazom na 

zabezpečenie prítomnosti v regiónoch, 

ktoré čelia ťažkostiam pri príprave 

projektov v rámci Fondu InvestEU, 

pričom sa zohľadnia existujúce systémy 

podpory. Odborné znalosti národných 

podporných bánk v oblasti tvorby, 

spájania a financovania projektov by sa 

mali združiť do poradenských centier, 

ktorých úloha ako implementujúcich 

partnerov by sa mala naďalej oceňovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 37 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 37a) Vzhľadom na pozitívne výsledky 

národných podporných bánk pri tvorbe, 

spájaní a financovaní projektov, 

napríklad malých projektov v oblasti 

energetickej efektívnosti a energie z 

obnoviteľných zdrojov na miestnej a 

regionálnej úrovni, by ich odborné 
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znalosti mali byť zhromaždené do 

poradenských centier a ich úloha ako 

implementujúcich partnerov by sa mala 

naďalej oceňovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 47 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 47a) Program by mal byť dostupný 

prijímateľom prostredníctvom väčšej 

publicity a transparentnosti, a to aj 

prostredníctvom finančných a bankových 

sprostredkovateľov. Preto sú potrebné 

ďalšie informácie a neustále 

monitorovanie vykonávania opatrení. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 

InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka 

EÚ na operácie financovania a investičné 

operácie, ktoré vykonávajú implementujúci 

partneri na podporu vnútorných politík 

Únie. 

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond 

InvestEU, z ktorého sa poskytuje záruka 

EÚ na operácie financovania a investičné 

operácie, ktoré vykonávajú implementujúci 

partneri na podporu vnútorných politík 

Únie, a to najmä cieľov v oblasti zmeny 

klímy a cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja v súlade s cieľom prechodu na 

hospodárstvo s nulovými emisiami 

skleníkových plynov najneskôr do roku 

2050. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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(1) „operácie kombinovaného 

financovania“ sú operácie podporované 

z rozpočtu Únie, ktoré kombinujú 

nesplatné formy podpory alebo splatnú 

podporu alebo nesplatné formy podpory aj 

splatnú podporu z rozpočtu Únie so 

splatnými formami podpory od 

rozvojových alebo iných verejných 

finančných inštitúcií, ako aj od 

komerčných finančných inštitúcií 

a investorov; na účely tohto vymedzenia 

programy Únie financované z iných 

zdrojov než z rozpočtu Únie, ako 

napríklad z Fondu na inováciu systému 

EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), 

možno považovať za programy Únie 

financované z rozpočtu Únie; 

(1) „doplnkovosť“ znamená 

doplnkovosť v zmysle vymedzenia 

v článku 8a (nový). 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1 a) „zásada prvoradosti energetickej 

efektívnosti“ je uprednostnenie opatrení, 

ktoré zabezpečia väčšiu efektivitu dopytu 

po energii a dodávok energie, pri všetkých 

rozhodnutiach týkajúcich sa plánovania, 

politiky a investícií v oblasti energetiky, 

a to prostredníctvom nákladovo 

optimálnych úspor koncového využívania 

energie, odvetných iniciatív na strane 

dopytu a efektívnejšej premeny, prenosu 

a distribúcie energie. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 17 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 17a) „EIB“ je Európska investičná 

banka, Európsky investičný fond alebo 

akákoľvek dcérska spoločnosť Európskej 
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investičnej banky; 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 17 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 17b) „doplnkovosť“ znamená 

doplnkovosť v zmysle vymedzenia 

v článku 8a (nový). 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) konkurencieschopnosti Únie 

vrátane inovácie a digitalizácie; 

a) konkurencieschopnosti Únie 

vrátane výskumu, inovácie a digitalizácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) udržateľnosti hospodárstva Únie 

a jeho rastu; 

b) udržateľného rastu hospodárstva 

Únie so zámerom dosiahnuť ciele OSN v 

oblasti trvalo udržateľného rozvoja a ciele 

Parížskej dohody o zmene klímy; 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podporovať operácie financovania 

a investičné operácie v oblasti výskumu, 

b) podporovať operácie financovania 

a investičné operácie v oblasti výskumu, 
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inovácie a digitalizácie; inovácie a digitalizácie vo všetkých 

segmentoch politiky vrátane podpory 

zvyšovania úrovne inovačných podnikov a 

uvádzania technológií na trh; 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) posilniť prístup MSP a v riadne 

odôvodnených prípadoch malých 

spoločností so strednou trhovou 

kapitalizáciou k financiám a ich 

dostupnosť; 

c) posilniť a zjednodušiť prístup 

inovatívnych začínajúcich podnikov, MSP 

vrátane mikropodnikov a v riadne 

odôvodnených prípadoch malých 

spoločnosti so strednou trhovou 

kapitalizáciou k financiám a ich 

dostupnosť a zvýšiť ich globálnu 

konkurencieschopnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) prispieť k celkovému cieľu, aby 

aspoň 30 % rozpočtových výdavkov EÚ 

bolo zameraných na podporu cieľov v 

oblasti klímy, a zvýšiť investície do 

zmierňovania dôsledkov zmeny klímy a 

prispôsobovania sa týmto dôsledkom, a to 

najmä cieľov EÚ v oblasti klimatických a 

energetických cieľov do roku 2030 

sledovaných nariadením EÚ (XX) 

[riadenie energetickej únie] 

zabezpečením, aby najmenej 40 % Fondu 

InvestEU prispievalo k cieľom v oblasti 

klímy. 

 

Pozmeňujúci návrh  51 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Výška záruky EÚ na účely zložky 

v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 

ods. 1 písm. a) je 38 000 000 000 EUR (v 

bežných cenách). Miera tvorby rezerv na 

túto záruku dosahuje 40 %. 

Výška záruky EÚ na účely zložky 

v zodpovednosti EÚ uvedenej v článku 8 

ods. 1 písm. a) je 38 000 000 000 EUR (v 

stálych cenách), z ktorých najmenej 28 

500 000 000 EUR sa pridelí skupine EIB. 

Miera tvorby rezerv na túto záruku 

dosahuje 35 %. EIB: 

 - ako implementujúci partner udelí 

prístup k prideleniu záruky EÚ národným 

a regionálnym podporným bankám; 

 - zapojí sa do štruktúrovaného dialógu s 

národnými a regionálnymi podpornými 

bankami pri tvorbe a implementácii 

finančných nástrojov a projektov; 

 - každoročne podá správu Európskemu 

parlamentu o fungovaní záruky, 

príspevku k cieľom stanoveným v článku 

3 a o jej spolupráci s národnými a 

regionálnymi aktérmi. 

 Komisia najneskôr v decembri 2024 

posúdi podiel poskytnutý skupine EIB v 

rámci preskúmania v polovici trvania a v 

prípade potreby navrhne zmenu až do 

výšky 10 %. 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Projekty, ktoré sa majú financovať z 

doplnkovej sumy, musia byť zamerané 

výlučne na opatrenia, ktoré spĺňajú 

kritériá oprávnenosti stanovené v 

pravidlách programu Únie, na základe 

ktorých bola suma prevedená, pričom má 

Program InvestEU pokrývať aj tranžu s 

najvyšším rizikom. 
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Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Finančné krytie na implementáciu 

opatrení uvedených v kapitolách V a VI je 

525 000 000 EUR (v bežných cenách). 

3. Finančné krytie na implementáciu 

opatrení uvedených v kapitolách V a VI je 

725 000 000 EUR (v bežných cenách). 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Suma uvedená v odseku 3 sa môže 

použiť aj na technickú a administratívnu 

pomoc určenú na implementáciu Programu 

InvestEU, ako sú prípravné, monitorovacie, 

kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 

vrátane systémov informačných 

technológií na úrovni inštitúcií. 

4. Suma uvedená v odseku 3 sa môže 

použiť aj na technickú a administratívnu 

pomoc určenú na implementáciu Programu 

InvestEU, ako sú prípravné, monitorovacie, 

kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti 

vrátane systémov informačných 

technológií na úrovni inštitúcií. Takéto 

použitie bude zamerané na zníženie 

administratívnej záťaže pre prijímateľov 

a neprekročí hranicu 5 % hodnoty 

finančného krytia vymedzeného v odseku 

1. 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) cieľmi politiky a musia spĺňať 

kritériá oprávnenosti stanovené 

v pravidlách programu Únie, v rámci 

ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory; 

a) cieľmi politiky a musia spĺňať 

kritériá oprávnenosti stanovené 

v pravidlách programu Únie, v rámci 

ktorého sa rozhoduje o poskytnutí podpory; 

žiadna operácia financovania alebo 

investičná operácia, na ktorú sa vzťahuje 

záruka EÚ, nemôže narušiť alebo byť v 

rozpore s implementáciou cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja, záväzkov EÚ v 

Parížskej dohode, cieľov EÚ v oblasti 
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klimatických a energetických cieľov do 

roku 2030 a dosiahnutia hospodárstva s 

nulovými emisiami skleníkových plynov 

do roku 2050; 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Fond InvestEU pôsobí 

v nasledujúcich štyroch segmentoch 

politiky, ktoré riešia zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie v rámci 

svojho špecifického rozsahu pôsobnosti: 

1. Fond InvestEU pôsobí 

v nasledujúcich štyroch segmentoch 

politiky, ktoré riešia zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie v rámci 

svojho špecifického rozsahu pôsobnosti a v 

prípade potreby stavia na skúsenostiach s 

finančnými nástrojmi, ktoré boli použité v 

rámci predchádzajúceho viacročného 

finančného rámca: 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) segment politiky týkajúci sa 

udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa 

udržateľné investície do oblastí dopravy, 

energetiky, digitálnej pripojiteľnosti, 

dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 

oceánov a vôd, odpadov, prírody a inej 

environmentálnej infraštruktúry, zariadení, 

mobilných aktív a do zavádzania 

inovačných technológií, ktoré prispievajú 

k plneniu cieľov Únie v oblasti 

environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti alebo v obidvoch týchto 

oblastiach alebo ktoré spĺňajú normy Únie 

v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti; 

a) segment politiky týkajúci sa 

udržateľnej infraštruktúry: zahŕňa 

udržateľné investície do oblastí dopravy 

vrátane multimodálnej dopravy, 

bezpečnosti cestnej premávky, cestovného 

ruchu, energetiky, a to najmä zvýšeného 

využívania energie z obnoviteľných 

zdrojov, energetickej efektívnosti v súlade 

s rámcami v oblasti energetiky na obdobia 

do rokov 2030 a 2050, zlepšenia úrovní 

prepojenosti, digitálnej pripojiteľnosti a 

prístupu, a to aj vo vidieckych oblastiach, 

dodávok a spracovania surovín, vesmíru, 

oceánov, vnútrozemských vôd, 

predchádzania vzniku odpadu a 

obehového hospodárstva, prírody a inej 

environmentálnej infraštruktúry, zariadení, 
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mobilných aktív a do zavádzania 

inovačných technológií, ktoré prispievajú 

k plneniu cieľov Únie v oblasti 

environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti alebo v obidvoch týchto 

oblastiach a ktoré spĺňajú normy Únie 

v oblasti environmentálnej alebo sociálnej 

udržateľnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) Podsegment politiky týkajúci sa 

renovácie a údržby infraštruktúry: zahŕňa 

udržateľné investície do: 

 - renovácie železničných a cestných 

mostov a tunelov uskutočnené v záujme 

ich bezpečnosti; 

 - projektov renovácie budov zameraných 

na úspory energie, využívanie 

decentralizovanej energie z obnoviteľných 

zdrojov a začlenenie budov do 

prepojeného energetického, 

skladovacieho, digitálneho a dopravného 

systému; 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) segment politiky týkajúci sa 

výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa 

činnosti v oblasti výskumu a inovácie, 

prenos výsledkov výskumu na trh, 

predstavovanie a zavádzanie inovačných 

riešení a podporu rozširovania inovačných 

podnikov iných ako MSP, ako aj 

digitalizáciu výrobného odvetvia Únie; 

b) segment politiky týkajúci sa 

výskumu, inovácie a digitalizácie: zahŕňa 

činnosti v oblasti výskumu, vývoja 

produktov a inovácie, prenos technológií a 

výsledkov výskumu na trh, podporu 

technológií rozvíjajúcich trh a spoluprácu 

medzi podnikmi, predstavovanie 

a zavádzanie inovačných riešení a podporu 

rozširovania inovačných podnikov vrátane 
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začínajúcich podnikov a MSP, ako aj 

digitalizáciu výrobného odvetvia Únie na 

základe nadobudnutých skúseností, a to 

najmä s InnovFin; 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) segment politiky týkajúci sa MSP: 

zahŕňa prístup MSP a v riadne 

odôvodnených prípadoch malých 

spoločností so strednou trhovou 

kapitalizáciou k financiám a ich 

dostupnosť; 

c) segment politiky týkajúci sa MSP: 

zahŕňa zjednodušený prístup začínajúcich 

podnikov, MSP vrátane inovačných 

podnikov a v riadne odôvodnených 

prípadoch malých spoločností so strednou 

trhovou kapitalizáciou k financiám a ich 

dostupnosť, a to najmä s cieľom zlepšiť 

globálnu konkurencieschopnosť, 

inováciu, digitalizáciu a udržateľnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) segment politiky týkajúci sa 

sociálnych investícií a zručností: zahŕňa 

mikrofinancie, financovanie sociálnych 

podnikov a sociálne hospodárstvo; 

zručnosti, vzdelávanie, odbornú prípravu 

a súvisiace služby; sociálnu infraštruktúru 

(vrátane sociálneho bývania a ubytovní pre 

študentov); sociálnu inováciu; zdravotnú 

starostlivosť a dlhodobú starostlivosť; 

začlenenie a prístupnosť; kultúrne aktivity 

so sociálnym cieľom; integráciu 

zraniteľných osôb vrátane štátnych 

príslušníkov tretích krajín. 

d) segment politiky týkajúci sa 

sociálnych investícií a zručností: zahŕňa 

mikrofinancie, financovanie sociálnych 

podnikov, podnikanie žien a sociálne 

hospodárstvo; zručnosti, vzdelávanie, 

odbornú prípravu a súvisiace služby 

vrátane študentských pôžičiek; sociálnu 

infraštruktúru (vrátane sociálneho bývania 

a ubytovní pre študentov); sociálnu 

inováciu; zdravotnú starostlivosť 

a dlhodobú starostlivosť; začlenenie 

a prístupnosť; kultúrne aktivity, najmä so 

sociálnym cieľom; integráciu zraniteľných 

osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích 

krajín. 
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Pozmeňujúci návrh  62 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Operácie financovania a investičné 

operácie v rámci segmentu politiky 

týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry 

uvedeného v odseku 1 písm. a) sa v záujme 

minimalizácie škodlivých vplyvov na 

klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 

a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 

preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene 

klímy, životného prostredia a sociálnej 

udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia 

projektov žiadajúci o financovanie 

poskytujú náležité informácie na základe 

usmernení vypracovanými Komisiou. 

Z požiadaviek na preverovanie sú vyňaté 

projekty, ktoré nedosahujú určitý rozsah 

vymedzený v usmerneniach. 

Operácie financovania a investičné 

operácie v rámci segmentu politiky 

týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry 

uvedeného v odseku 1 písm. a) sa v záujme 

minimalizácie škodlivých vplyvov na 

klímu, životné prostredie a sociálnu oblasť 

a maximalizácie prínosov pre tieto oblasti 

preverujú z hľadiska odolnosti proti zmene 

klímy, životného prostredia a sociálnej 

udržateľnosti. Na tieto účely predkladatelia 

projektov žiadajúci o financovanie 

poskytujú náležité informácie na základe 

usmernení vypracovanými Komisiou vo 

forme delegovaných aktov a s ohľadom 

na kritériá stanovené [nariadením o 

vytvorení rámca na uľahčenie 

udržateľných investícií COM(2018)353] s 

cieľom určiť, či je hospodárska činnosť 

environmentálne udržateľná. 

Z požiadaviek na preverovanie môžu byť v 

prípade potreby vyňaté projekty, ktoré 

nedosahujú určitý rozsah vymedzený 

v usmerneniach. 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 

odolnosť proti prípadným nepriaznivým 

vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 

posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy 

a posúdenia rizík vrátane príslušných 

adaptačných opatrení, a pokiaľ ide 

o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie 

skleníkových plynov a pozitívne účinky 

opatrení v oblasti zmierňovania zmeny 

a) pokiaľ ide o adaptáciu, zabezpečiť 

odolnosť proti prípadným nepriaznivým 

vplyvom zmeny klímy prostredníctvom 

posúdenia zraniteľnosti voči zmene klímy 

a posúdenia rizík vrátane príslušných 

adaptačných opatrení, a pokiaľ ide 

o zmierňovanie, začleniť náklady na emisie 

skleníkových plynov a pozitívne účinky 

opatrení v oblasti zmierňovania zmeny 

klímy do analýzy nákladov a prínosov a 
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klímy do analýzy nákladov a prínosov; zabezpečiť súlad s environmentálnymi 

cieľmi a normami EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b a) odhadnúť vplyv na zamestnanosť 

a tvorbu kvalitných pracovných miest; 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Implementujúci partneri na základe 

usmernení Komisie poskytujú informácie 

potrebné na to, aby bolo možné sledovať 

investície, ktoré prispievajú k plneniu 

cieľov Únie v oblasti klímy a životného 

prostredia. 

4. Implementujúci partneri na základe 

usmernení Komisie poskytujú informácie 

potrebné na to, aby bolo možné sledovať 

investície, ktoré prispievajú k plneniu 

cieľov Únie v oblasti klímy a životného 

prostredia, a v prípade potreby posúdia 

súlad operácií s nariadením o vytvorení 

rámca na uľahčenie udržateľných 

investícií (COM(2018)353); 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4 a. Segment politiky týkajúci sa MSP 

ponúka podporu aj prijímateľom, ktorým 

poskytli podporu rôzne záručné nástroje 

EÚ zlúčené do Programu InvestEU, a to 

najmä v rámci záručného mechanizmu 

pre kultúrne a kreatívne sektory z 

programu Kreatívna Európa. 
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Pozmeňujúci návrh  67 

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Implementujúci partneri musia 

zabezpečiť, aby aspoň 50 % investícií 

v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 

udržateľnej infraštruktúry prispievalo 

k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 

a životného prostredia. 

5. Implementujúci partneri musia 

zabezpečiť, aby: 

 - aspoň 65 % investícií v rámci segmentu 

politiky týkajúceho sa udržateľnej 

infraštruktúry významne prispievalo 

k plneniu cieľov Únie v oblasti klímy 

a životného prostredia v súlade s 

Parížskou dohodou; 

 - aspoň 35 % investícií v rámci segmentu 

politiky týkajúceho sa výskumu, inovácie 

a digitalizácie prispievalo k plneniu 

cieľov programu Európsky horizont; 

 - významný podiel záruky poskytnutej 

MSP a spoločnostiam so strednou trhovou 

kapitalizáciou v rámci segmentu politiky 

týkajúceho sa MSP podporovalo inovačné 

MSP; 

 - aspoň 30 % investícií v rámci segmentu 

politiky týkajúceho sa sociálnych 

investícií a zručností prispievalo k plneniu 

cieľov programov Európsky horizont a 

Erasmus+; 

 Komisia sa spolu s implementujúcimi 

partnermi usiluje o to, aby časť 

rozpočtovej záruky použitej pre 

udržateľnú infraštruktúru bola rozdelená 

s cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi 

opatreniami v jednotlivých oblastiach. 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

 

Návrh nariadenia 

Článok 8 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 8 a 

 Doplnkovosť 

 1. Na účely tohto nariadenia 

„doplnkovosť“ znamená podporu 

z Fondu InvestEU pre operácie, ktoré 

riešia zlyhania trhu alebo suboptimálne 

investičné situácie vrátane dlhodobej 

návratnosti investícií alebo potreby 

financovania s vyšším rizikom v prípade 

projektov poskytujúcich dlhodobé 

environmentálne a spoločenské prínosy, 

a ktoré by sa neboli mohli uskutočniť 

počas obdobia, v ktorom sa môže využiť 

záruka EÚ, alebo by sa neboli mohli 

vykonať v rovnakom rozsahu 

implementujúcimi partnermi bez podpory 

Fondu InvestEU. Projekty podporované 

Fondom InvestEU podporujú ciele 

stanovené v článku 3. 

 2. Bez toho, aby bola dotknutá požiadavka 

spĺňať vymedzenie doplnkovosti, ako sa 

uvádza v prvom pododseku, tieto prvky sa 

považujú za významné ukazovatele 

doplnkovosti: 

 - navrhované projekty, ktoré nesú riziko 

zodpovedajúce osobitným činnostiam EIB 

v zmysle článku 16 štatútu EIB alebo 

riziko rovnocennej úrovne, najmä ak 

takéto projekty predstavujú riziká 

charakteristické pre určitú krajinu, sektor 

alebo región, najmä riziká, ktoré sa 

vyskytujú v menej rozvinutých regiónoch 

alebo v prechodných regiónoch, a/alebo 

ak takéto projekty predstavujú riziká 

spojené s inováciami, najmä v prípade 

neoverených technológií na posilnenie 

rastu, udržateľnosti a produktivity; 

 - projekty navrhované implementujúcimi 

partnermi, ktoré podľa Investičného 

výboru nesú rovnakú úroveň rizika, ako 

sa opisuje v prvej zarážke tohto 

pododseku. 
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Pozmeňujúci návrh  69 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Sumy, ktoré členský štát alokoval 

podľa [článku 10 ods. 1] nariadenia [[VN] 

číslo] alebo [článku 75 ods. 1] nariadenia 

[[o pláne SPP] číslo], sa použijú na tvorbu 

rezerv na tú časť záruky EÚ v rámci zložky 

v zodpovednosti členských štátov, ktorou 

sa kryjú operácie financovania a investičné 

operácie v dotknutom členskom štáte. 

1. V súlade s článkom 21 nariadenia 

(EÚ) XX [... všeobecné nariadenie] môžu 

členské štáty alebo regióny podľa potreby 

a na základe dobrovoľnosti požiadať 

o presun častí finančných prostriedkov, 

ktoré im boli pridelené, na InvestEU. 

Presunuté zdroje sa použijú v súlade 

s pravidlami InvestEU. Sumy, ktoré 

členský štát alokoval podľa [článku 10 ods. 

1] nariadenia [[VN] číslo] alebo [článku 75 

ods. 1] nariadenia [[o pláne SPP] číslo], sa 

použijú na tvorbu rezerv na tú časť záruky 

EÚ v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov, ktorou sa kryjú operácie 

financovania a investičné operácie 

v dotknutom členskom štáte. 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Stanovenie uvedenej časti záruky EÚ 

v rámci zložky v zodpovednosti členských 

štátov podlieha uzavretiu dohody 

o príspevku medzi členským štátom 

a Komisiou. 

Stanovenie uvedenej časti záruky EÚ 

v rámci zložky v zodpovednosti členských 

štátov podlieha uzavretiu dohody 

o príspevku medzi členským štátom alebo 

regiónom prostredníctvom členského 

štátu a Komisiou. 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) celková výška časti záruky EÚ 

v rámci zložky v zodpovednosti členských 

a) celková výška časti záruky EÚ 

v rámci zložky v zodpovednosti členských 
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štátov, ktorá sa týka daného členského 

štátu, jej miera tvorby rezerv, výška 

príspevku z fondov v rámci zdieľaného 

riadenia, fáza tvorby rezerv v súlade 

s ročným finančným plánom a výška 

vyplývajúceho podmieneného záväzku 

krytého nadväznou zárukou (back to back), 

ktorú poskytne dotknutý členský štát; 

štátov, ktorá sa týka daného členského 

štátu alebo regiónu, jej miera tvorby 

rezerv, výška príspevku z fondov v rámci 

zdieľaného riadenia, fáza tvorby rezerv 

v súlade s ročným finančným plánom 

a výška vyplývajúceho podmieneného 

záväzku krytého nadväznou zárukou (back 

to back), ktorú poskytne dotknutý členský 

štát; 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) implementujúci partner alebo 

partneri, ktorí prejavili záujem, 

a povinnosť Komisie informovať členské 

štáty o vybranom implementujúcom 

partnerovi alebo partneroch; 

c) implementujúci partner alebo 

partneri, ktorí prejavili záujem, 

a povinnosť Komisie informovať členské 

štáty a v náležitých prípadoch regionálny 

orgán o vybranom implementujúcom 

partnerovi alebo partneroch; 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) povinnosti voči členskému štátu 

v oblasti podávania ročných správ vrátane 

správ v súlade s ukazovateľmi uvedenými 

v dohode o príspevku; 

e) povinnosti voči členskému štátu 

alebo v náležitých prípadoch voči regiónu 
v oblasti podávania ročných správ vrátane 

správ v súlade s ukazovateľmi uvedenými 

v dohode o príspevku; 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) Komisia bezodkladne informuje c) Komisia bezodkladne informuje 
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členský štát, ak v dôsledku výziev na 

uplatnenie tejto časti záruky EÚ v rámci 

zložky v zodpovednosti členských štátov 

výška rezerv na túto časť záruky EÚ klesne 

pod 20 % sumy zodpovedajúcej 

počiatočnej miere tvorby rezerv; 

členský štát alebo v náležitých prípadoch 

región, ak v dôsledku výziev na uplatnenie 

tejto časti záruky EÚ v rámci zložky 

v zodpovednosti členských štátov výška 

rezerv na túto časť záruky EÚ klesne pod 

20 % sumy zodpovedajúcej počiatočnej 

miere tvorby rezerv; 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) ak výška rezerv na túto časť záruky 

EÚ v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov dosiahne 10 % sumy 

zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby 

rezerv, dotknutý členský štát na žiadosť 

Komisie poskytne do spoločného 

rezervného fondu sumu až do výšky 5 % 

sumy zodpovedajúcej počiatočnej miere 

tvorby rezerv. 

d) ak výška rezerv na túto časť záruky 

EÚ v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov dosiahne 10 % sumy 

zodpovedajúcej počiatočnej miere tvorby 

rezerv, dotknutý členský štát alebo región 

na žiadosť Komisie poskytne do 

spoločného rezervného fondu sumu až do 

výšky 5 % sumy zodpovedajúcej 

počiatočnej miere tvorby rezerv. 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Záruku EÚ možno poskytnúť na 

operácie financovania a investičné 

operácie, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, počas investičného obdobia 

končiaceho sa 31. decembra 2027. Zmluvy 

medzi implementujúcim partnerom 

a konečným prijímateľom alebo finančným 

sprostredkovateľom alebo iným subjektom 

uvedeným v článku 13 ods. 1 písm. a) sa 

musia podpísať do 31. decembra 2028. 

2. Záruku EÚ možno poskytnúť na 

operácie financovania a investičné 

operácie, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, počas investičného obdobia 

končiaceho sa 31. decembra 2027. Táto 

podpora musí zahŕňať vyššiu mieru 

tvorby rezerv v prípade MSP, ktoré 

vykazujú objektívne ťažkosti pri získavaní 

prístupu k úverom. Zmluvy medzi 

implementujúcim partnerom a konečným 

prijímateľom alebo finančným 

sprostredkovateľom alebo iným subjektom 

uvedeným v článku 13 ods. 1 písm. a) sa 

musia podpísať do 31. decembra 2028. 
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Pozmeňujúci návrh  77 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) spĺňajú podmienky stanovené 

v [článku 209 ods. 2 písm. a) až e)] 

[nariadenia o rozpočtových pravidlách], 

a to najmä požiadavku doplnkovosti 

stanovenú v [článku 209 ods. 2 písm. b)] 

[nariadenia o rozpočtových pravidlách], 

a ktoré v náležitých prípadoch 

maximalizujú súkromné investície 
v súlade s [článkom 209 ods. 2 písm. d)] 

[nariadenia o rozpočtových pravidlách]; 

a) spĺňajú podmienky stanovené 

v [článku 209 ods. 2 písm. a) až e)] 

[nariadenia o rozpočtových pravidlách], 

a to najmä uplatnením doplnkovosti ako 

je stanovené v [článku 8a] , dosiahnutím 

finančnej páky a multiplikačného účinku 

mobilizovaním celkovej investície 

presahujúcej veľkosť záruky Únie a 
v náležitých prípadoch maximalizovaním 

súkromných investícií v súlade 

s [článkom 209 ods. 2 písm. d)] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách]; 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) prispievajú k plneniu cieľov politík 

Únie a ktoré patria do rozsahu oblastí, 

v ktorých operácie financovania 

a investičné operácie možno realizovať 

v rámci príslušného segmentu v súlade 

s prílohou II k tomuto nariadeniu, a a 

b) prispievajú k plneniu cieľov politík 

Únie, dopĺňajú ich a sú s nimi v súlade, a 

to najmä tie, ktoré súvisia s cieľmi Únie v 

oblasti klímy a životného prostredia 
a ktoré patria do rozsahu oblastí, v ktorých 

operácie financovania a investičné operácie 

možno realizovať v rámci príslušného 

segmentu v súlade s prílohou II k tomuto 

nariadeniu, a a 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) sú technicky realizovateľné 

z environmentálneho a sociálneho 

hľadiska v súlade s kritériom 

oprávnenosti stanoveným v prílohe II 

k tomuto nariadeniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – písmeno c b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cb) Fond InvestEU nesmie 

podporovať činnosti súvisiace s fosílnymi 

palivami, ak tieto činnosti nebudú riadne 

odôvodnené tým, že prispievajú k plneniu 

cieľov energetickej únie alebo k ich 

podpore, a to konkrétne k energetickej 

bezpečnosti, integrácii vnútorného 

energetického trhu, podpore efektívnosti 

využívania energie, dekarbonizácii 

hospodárstva v súlade s Parížskym 

dohovorom a technologickému pokroku v 

oblasti nízkouhlíkových a čistých 

technológií, ktoré prispievajú k 

energetickej transformácii a k zvýšeniu 

konkurencieschopnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) v náležitých prípadoch tretia krajina 

uvedená v odseku 2 písm. a); 

c) v náležitých prípadoch tretia krajina 

uvedená v odseku 2 písm. a), ktorá 

dodržiava ľudské práva; 

 

Pozmeňujúci návrh  82 
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Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ 

oprávnené protistrany musia prejaviť 

záujem a môžu pokrývať operácie 

financovania a investičné operácie aspoň 

v troch členských štátoch. Implementujúci 

partneri môžu operácie financovania 

a investičné operácie pokrývať aspoň 

v troch členských štátoch vytvorením 

skupiny. 

V prípade zložky v zodpovednosti EÚ 

oprávnené protistrany musia prejaviť 

záujem a môžu pokrývať operácie 

financovania a investičné operácie aspoň 

v troch členských štátoch. Implementujúci 

partneri môžu operácie financovania 

a investičné operácie pokrývať aspoň 

v dvoch členských štátoch vytvorením 

skupiny. Toto kritérium je splnené aj 

vtedy, keď implementujúci partneri zistia 

bežné zlyhanie trhu na svojom trhu a toto 

zlyhanie trhu alebo suboptimálne 

investičné situácie riešia pomocou 

podobných nástrojov prispôsobených 

miestnym podmienkam. 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak účelom použitia zložky v zodpovednosti 

členských štátov je zamerať sa na 

politické opatrenia, ktoré už rieši zložka 

v zodpovednosti EÚ prostredníctvom 

podobných operácií financovania 

a investičných operácií, zložka 

v zodpovednosti členských štátov aj zložka 

v zodpovednosti EÚ musia mať 

rovnakých implementujúcich partnerov. 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) dosahovalo geografickú d) dosahovalo geografickú 

diverzifikáciu podľa členských štátov 
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diverzifikáciu; a regiónov; 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) poskytovalo dostatočnú 

diverzifikáciu rizík; 

e) poskytovalo dostatočnú 

diverzifikáciu rizík a zároveň 

predchádzalo operáciám s nadmerným 

finančným rizikom ; 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) dosahovalo doplnkovosť, ako sa 

stanovuje v článku 8a. 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Národné podporné banky 

a inštitúcie sú takisto finančné inštitúcie 

s príslušnými pravidlami a postupmi. 

Musí sa zabezpečiť, aby požiadavky 

[článku 154] [nariadenia o rozpočtových 

pravidlách] boli primerané ich veľkosti 

a/alebo geografickému rozsahu 

pôsobnosti. Zohľadniť by sa mali 

existujúce údaje, postupy v oblasti 

dohľadu a štátna pomoc. 

Odôvodnenie 

Európska komisia navrhla začleniť tieto „národné podporné banky alebo inštitúcie“ ako 
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„implementujúcich partnerov“ a tieto banky alebo inštitúcie len sotva môžu podstúpiť 

„posúdenie pilierov“ stanovené v [článku 154] [nariadenia o rozpočtových pravidlách] 

a spĺňať kritérium aspoň troch členských štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 

Kapitola 4 a (nová) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Všetky subjekty zapojené do rozhodovania 

a výberu projektov konajú podľa zásad 

transparentnosti, zodpovednosti 

a zaručenej účasti zainteresovaných strán 

vrátane organizácií občianskej 

spoločnosti. Subjekty by mali byť zložené 

z nezávislých expertov z rôznych 

technických oblastí vrátane expertov na 

klímu a mali by sa usilovať o vyvážené 

rodové zastúpenie. Informácie 

o projektoch, výberovom konaní 

a rozhodovaní sa zverejnia, pričom sa 

zachová dôvernosť citlivých obchodných 

informácií. 

 (Tento pozmeňujúci návrh slúži ako úvod 

ku kapitole, a tak sa vzťahuje na články 17 

až 19. V texte sa uvedie pred článkom 17.) 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

 

Návrh nariadenia 

Článok 16 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 16a 

 Riadenie 

 Všetky orgány, ktoré sa zúčastňujú na 

riadení Programu InvestEU, ako sa 

stanovuje v článkoch 17, 18 a 19 tohto 

nariadenia, konajú v súlade so zásadami 

transparentnosti, zodpovednosti a 

zabezpečia účasť zainteresovaných strán, 

a to najmä v prípade potreby 
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spoluinvestorov, verejných orgánov, 

odborníkov, vzdelávacích inštitúcií, 

inštitúcií odbornej prípravy a výskumných 

inštitúcií, relevantných sociálnych 

partnerov a zástupcov občianskej 

spoločnosti. Mali by pozostávať z 

relevantných nezávislých expertov a 

usilovať sa o vyvážené zastúpenie mužov 

a žien. Informácie o projektoch 

a rozhodovaní sa zverejnia, pričom sa 

zachová dôvernosť citlivých obchodných 

informácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisii poskytuje poradenstvo 

poradný výbor, ktorý má dve zloženia, a to 

konkrétne zloženie zo zástupcov 

implementujúcich partnerov a zloženie zo 

zástupcov členských štátov. 

1. Riadiacemu výboru poskytuje 

poradenstvo poradný výbor, ktorý má dve 

zloženia, a to konkrétne zloženie zo 

zástupcov implementujúcich partnerov 

a zloženie zo zástupcov členských štátov. 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 5 – písmeno a – bod ii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) poskytuje poradenstvo Komisii, 

pokiaľ ide o zlyhania trhu, suboptimálne 

investičné situácie a trhové podmienky; 

ii) poskytuje poradenstvo riadiacemu 

výboru, pokiaľ ide o zlyhania trhu, 

suboptimálne investičné situácie a trhové 

podmienky; 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

 

Návrh nariadenia 

Článok 17 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 17 a 

 Riadiaci výbor 

 1. Fond InvestEU riadi Riadiaci výbor, 

ktorý na účely použitia záruky EÚ 

rozhoduje v súlade so všeobecnými cieľmi 

stanovenými v článku 3. 

 2. Riadiaci výbor: 

 a) pozostáva zo siedmich členov: troch 

členov vymenúva Komisia, jedného 

poradný výbor v zložení zo zástupcov 

implementujúcich partnerov, jedného 

Európska investičná banka a dvoch 

expertov vymenúva Európsky parlament 

za členov bez hlasovacieho práva. Experti 

Európskeho parlamentu nepožadujú ani 

neprijímajú pokyny od inštitúcií, orgánov, 

úradov alebo agentúr Únie, vlády 

ktoréhokoľvek členského štátu ani 

žiadnych iných verejných alebo 

súkromných subjektov a konajú úplne 

nezávisle. Experti plnia svoje povinnosti 

nestranne a v záujme Fondu InvestEU; 

 b) si spomedzi svojich členov s hlasovacím 

právom volia predsedu na funkčné 

obdobie troch rokov, ktoré možno raz 

obnoviť; 

 c) prerokúvajú a maximálne zohľadňujú 

stanoviská všetkých svojich členov. Ak sa 

členovia nedokážu zhodnúť na spoločnom 

stanovisku, riadiaci výbor prijíma 

rozhodnutia jednomyseľným hlasovaním 

všetkých členov s hlasovacím právom. 

V zápisnici zo schôdzí riadiaceho výboru 

sa uvedie podrobný opis stanovísk 

všetkých jeho členov. 

 3. Riadiaci výbor zabezpečí, aby bola 

strategická orientácia InvestEU v súlade 

s cieľmi stanovenými v článku 3 a aby 

boli navrhované operácie financovania 

a investičné operácie implementujúcich 

partnerov v súlade s právnymi predpismi 

a politikami Únie. Pri plnení svojich úloh 

podľa tohto nariadenia riadiaci výbor 
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sleduje len ciele v ňom stanovené. 

 4. Riadiaci výbor určí operačné politiky 

a postupy potrebné na fungovanie 

InvestEU a pravidlá vzťahujúce sa na 

operácie s investičnými platformami 

a národnými podpornými bankami alebo 

inštitúciami. 

 5. Riadiaci výbor vypracuje hodnotiacu 

tabuľku navrhovaných operácií 

financovania a investičných operácií pre 

investičný výbor. 

 Hodnotiaca tabuľka obsahuje najmä 

hodnotenie: a) rizikového profilu 

navrhovaných operácií financovania 

a investičných operácií; 

 b) prínosov pre konečných prijímateľov; 

 c) dodržiavania kritérií oprávnenosti. 

 Každý implementujúci partner musí 

riadiacemu výboru poskytnúť primerané 

a harmonizované informácie potrebné na 

vypracovanie hodnotiacej tabuľky. 

 6. Riadiaci výbor pravidelne uskutočňuje 

konzultáciu s relevantnými 

zainteresovanými stranami, najmä 

spoluinvestormi, verejnými orgánmi, 

expertmi, vzdelávacími inštitúciami, 

inštitúciami odbornej prípravy 

a výskumnými inštitúciami, relevantnými 

sociálnymi partnermi a zástupcami 

občianskej spoločnosti, o orientácii 

a vykonávaní investičnej politiky 

uskutočňovanej podľa tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

 

Návrh nariadenia 

Článok 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 18 vypúšťa sa 

Projektový tím  

1. Vytvorí sa projektový tím 

pozostávajúci z expertov, ktorých 
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implementujúci partneri poskytnú Komisii 

bez akýchkoľvek výdavkov z rozpočtu 

Únie. 

2. Expertov do projektového tímu 

vymenúva každý implementujúci partner. 

Počet expertov sa stanovuje v dohode 

o záruke. 

 

3. Komisia potvrdzuje, či sú operácie 

financovania a investičné operácie, ktoré 

navrhujú implementujúci partneri, 

v súlade s právom a politikami Únie. 

 

4. Po potvrdení Komisie podľa 

odseku 3 projektový tím vykoná kontrolu 

kvality, pokiaľ ide o náležitú starostlivosť 

vynaloženú v súvislosti s navrhovanými 

operáciami financovania a investičnými 

operáciami, ktoré vykonávajú 

implementujúci partneri. Operácie 

financovania a investičné operácie sa 

potom predložia investičnému výboru, 

ktorý schvaľuje, či budú kryté zárukou 

EÚ. 

 

Projektový tím vypracuje pre investičný 

výbor hodnotiacu tabuľku 

s navrhovanými operáciami financovania 

a investičnými operáciami. 

 

Hodnotiaca tabuľka obsahuje najmä 

hodnotenie: 

 

a) rizikového profilu navrhovaných 

operácií financovania a investičných 

operácií; 

 

b) prínosov pre konečných 

prijímateľov; 

 

c) dodržiavania kritérií oprávnenosti.  

Každý implementujúci partner musí 

projektovému tímu poskytovať primerané 

a harmonizované informácie, aby bol 

schopný vykonať analýzu rizika 

a vypracovať hodnotiacu tabuľku. 

 

5. Náležitú starostlivosť ani 

hodnotenie vykonané v súvislosti 

s potenciálnou operáciou financovania 

alebo investičnou operáciou, ktoré 

navrhol implementujúci partner, nesmie 
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posudzovať expert z projektového tímu, 

ktorého Komisii poskytol uvedený 

implementujúci partner. Tento expert 

nesmie vypracovať ani hodnotiacu 

tabuľku, ktorá sa týka uvedených 

navrhovaných operácií. 

6. Každý expert z projektového tímu 

oznámi Komisii, ak dôjde ku konfliktu 

záujmov, a Komisii bezodkladne oznamuje 

všetky informácie potrebné na priebežné 

overovanie, či nedochádza ku konfliktu 

záujmov. 

 

7. Komisia stanovuje podrobné 

pravidlá fungovania projektového tímu 

a overovania, či nedochádza ku konfliktu 

záujmov. 

 

8. Komisia stanovuje podrobné 

pravidlá vypracúvania hodnotiacej 

tabuľky s cieľom umožniť investičnému 

výboru schvaľovať použitie záruky EÚ na 

navrhovanú operáciu financovania alebo 

investičnú operáciu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) overuje ich súlad s týmto 

nariadením a príslušnými investičnými 

usmerneniami, pričom osobitnú pozornosť 

venuje požiadavke doplnkovosti uvedenej 

v [článku 209 ods. 2 písm. b)] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách] a požiadavke 

na prilákanie súkromných investícií 

uvedenej v [článku 209 ods. 2 písm. d)] 

[nariadenia o rozpočtových pravidlách]; a 

b) overuje ich súlad s týmto 

nariadením a príslušnými investičnými 

usmerneniami, pričom osobitnú pozornosť 

venuje požiadavke doplnkovosti uvedenej 

v [článku 209 ods. 2 písm. b)] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách], zabezpečeniu 

udržateľnosti uvedenému v článku 7 ods. 

3 a požiadavke na prilákanie súkromných 

investícií uvedenej v [článku 209 ods. 2 

písm. d)] [nariadenia o rozpočtových 

pravidlách]; a 

 

Pozmeňujúci návrh  95 
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Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Investičný výbor sa v každom zložení 

skladá zo šiestich platených externých 

expertov. Výber expertov sa uskutočňuje 

v súlade s [článkom 237] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách] a Komisia ich 

vymenúva na dobu určitú, ktorá môže trvať 

až štyri roky. Možno ju predĺžiť, ale 

celkovo nesmie presiahnuť sedem rokov. 

Komisia sa môže rozhodnúť predĺžiť 

funkčné obdobie etablovaného člena 

investičného výboru bez toho, aby využila 

postup stanovený v tomto odseku. 

Investičný výbor sa v každom zložení 

skladá zo siedmich platených externých 

expertov. Výber expertov sa uskutočňuje 

v súlade s [článkom 237] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách] a Komisia ich 

vymenúva na dobu určitú, ktorá môže trvať 

až štyri roky. Možno ju predĺžiť, ale 

celkovo nesmie presiahnuť sedem rokov. 

Komisia sa môže rozhodnúť predĺžiť 

funkčné obdobie etablovaného člena 

investičného výboru bez toho, aby využila 

postup stanovený v tomto odseku. 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 2 – pododsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Štyria členovia sú stálymi členmi 

investičného výboru vo všetkých štyroch 

zloženiach. Okrem toho v každom zo 

štyroch zložení musia byť dvaja experti so 

skúsenosťami s investíciami v sektoroch 

spadajúcich do daného segmentu politiky. 

Aspoň jeden zo stálych členov musí byť 

expertom na udržateľné investície. Členov 

investičného výboru priraďuje k jeho 

príslušnému zloženiu alebo zloženiam 

Komisia. Predsedu si investičný výbor 

zvolí z radov svojich stálych členov. 

Piati členovia sú stálymi členmi 

investičného výboru vo všetkých štyroch 

zloženiach. Okrem toho v každom zo 

štyroch zložení musia byť dvaja experti so 

skúsenosťami s investíciami v sektoroch 

spadajúcich do daného segmentu politiky. 

Aspoň dvaja zo stálych členov musí byť 

expertom na investície v oblasti opatrení 

na boj proti zmene klímy, ochrany 

životného prostredia a riadenia. Členov 

investičného výboru priraďuje k jeho 

príslušnému zloženiu alebo zloženiam 

Komisia. Predsedu si investičný výbor 

zvolí z radov svojich stálych členov. 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 3 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Životopisy a vyhlásenia o záujmoch 

každého člena investičného výboru sa 

zverejňujú a neustále aktualizujú. Každý 

člen investičného výboru bezodkladne 

oznamuje Komisii všetky informácie 

potrebné na priebežné overovanie, či 

nedochádza ku konfliktu záujmov. 

Životopisy a vyhlásenia o záujmoch 

každého člena investičného výboru sa 

zverejňujú a neustále aktualizujú. Každý 

člen investičného výboru bezodkladne 

oznamuje Komisii a riadiacemu výboru 

všetky informácie potrebné na priebežné 

overovanie, či nedochádza ku konfliktu 

záujmov. 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Závery investičného výboru, v ktorých sa 

schvaľuje možnosť využiť záruku EÚ na 

operáciu financovania alebo investičnú 

operáciu, musia byť prístupné verejnosti 

a musia obsahovať zdôvodnenie 

schválenia. Nesmú sa pri tom zverejniť 

citlivé obchodné informácie. 

Závery investičného výboru, v ktorých sa 

schvaľuje možnosť využiť záruku EÚ na 

operáciu financovania alebo investičnú 

operáciu, musia byť prístupné verejnosti 

a musia obsahovať zdôvodnenie 

schválenia, použité kritériá a hodnotiacu 

tabuľku ukazovateľov. Osobitnú 

pozornosť treba venovať súladu 

s kritériom doplnkovosti. Nesmú sa pri 

tom zverejniť citlivé obchodné informácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje po 

podpise operácie financovania alebo 

investičnej operácie, prípadne čiastkového 

projektu. Nesmú sa pri tom zverejniť 

citlivé obchodné informácie ani osobné 

údaje, ktoré sa nemajú zverejňovať podľa 

pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných 

údajov. 

Hodnotiaca tabuľka sa zverejňuje po 

podpise operácie financovania alebo 

investičnej operácie, prípadne čiastkového 

projektu. Nesmú sa pri tom zverejniť 

citlivé obchodné informácie ani osobné 

údaje, ktoré sa nemajú zverejňovať podľa 

pravidiel Únie v oblasti ochrany osobných 

údajov. Každý rok by sa mal uvádzať 

podiel zamietnutých projektov a prijatých 

projektov podľa členských štátov. Pri 
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každom projekte by sa malo odôvodniť 

prijatie alebo zamietnutie. 

 

Pozmeňujúci návrh  100 

 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 5 – pododsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Závery investičného výboru, v ktorých sa 

zamieta možnosť využiť záruku EÚ, sa 

dvakrát ročne predkladajú Európskemu 

parlamentu a Rade, pričom sa dodržiavajú 

prísne požiadavky na zachovávanie 

dôvernosti. 

Závery investičného výboru, v ktorých sa 

zamieta možnosť využiť záruku EÚ, 

súvisiace použité kritériá a ukazovatele 

hodnotiacej tabuľky sa dvakrát ročne 

predkladajú Európskemu parlamentu a 

Rade, pričom sa dodržiavajú prísne 

požiadavky na zachovávanie dôvernosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

poradenskú podporu pri identifikácii, 

príprave, vypracúvaní, štruktúrovaní, 

obstarávaní a implementácii investičných 

projektov alebo posilňuje schopnosť 

predkladateľov projektov a finančných 

sprostredkovateľov implementovať 

operácie financovania a investičné 

operácie. Podpora sa môže týkať 

ktorejkoľvek fázy životného cyklu projektu 

alebo prípadne financovania subjektu, 

ktorému sa poskytuje podpora. 

Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

poradenskú podporu pri identifikácii, 

príprave, vypracúvaní, štruktúrovaní, 

obstarávaní a implementácii investičných 

projektov alebo posilňuje schopnosť 

predkladateľov projektov a finančných 

sprostredkovateľov implementovať 

operácie financovania a investičné 

operácie. Podpora sa môže týkať 

ktorejkoľvek fázy životného cyklu projektu 

alebo prípadne financovania subjektu, 

ktorému sa poskytuje podpora. Odborníci 

poradenského centra budú úzko 

spolupracovať s poradenskou službou 

InnovFin v rámci EIB. 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

informácie a poradenstvo na regionálnej 

a miestnej úrovni s osobitným dôrazom na 

MSP a začínajúce podniky. Bude stavať 

na skúsenostiach získaných v rámci 

Európskeho centra investičného 

poradenstva riadeného EFSI a bude 

zahŕňať aj komunikačnú zložku a zložku 

pomoci pri tvorbe projektov s cieľom 

budovať kapacitu na rozvoj udržateľných 

projektov a zlučovať menšie projekty do 

väčších. 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Poradenské centrum InvestEU je 

k dispozícii ako zložka v rámci každého 

segmentu politiky uvedeného v článku 7 

ods. 1, pričom pokrýva všetky sektory 

v rámci daného segmentu. Okrem toho sú 

k dispozícii aj medzisektorové poradné 

služby. 

Poradenské centrum InvestEU je 

k dispozícii ako zložka v rámci každého 

segmentu politiky uvedeného v článku 7 

ods. 1, pričom pokrýva všetky sektory 

v rámci daného segmentu, najmä pokiaľ 

ide o sektory, ktoré prispievajú k plneniu 

cieľov EÚ v oblasti klímy. Okrem toho sú 

k dispozícii aj medzisektorové poradné 

služby. 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) v náležitých prípadoch pomáha 

predkladateľom projektov pri vypracúvaní 

ich projektov, aby spĺňali ciele a kritériá 

oprávnenosti stanovené v článkoch 3, 7 

a 11, a v prípade projektov malého rozsahu 

uľahčuje ich združovanie; poskytnutie 

takejto pomoci však nemá vplyv na závery 

b) v náležitých prípadoch pomáha 

predkladateľom projektov pri vypracúvaní 

ich projektov, aby spĺňali ciele a kritériá 

oprávnenosti stanovené v článkoch 3, 7 

a 11, a v prípade projektov malého rozsahu 

uľahčuje ich združovanie, ako aj pomáha 

pri vytváraní tematických a regionálnych 



 

PE625.308v02-00 60/82 AD\1167954SK.docx 

SK 

investičného výboru, pokiaľ ide o možnosť 

využiť záruku EÚ na takéto projekty; 
investičných platforiem poskytovaním 

právnej pomoci a náležitého vzoru dohody 

o investičných platformách; poskytnutie 

takejto pomoci však nemá vplyv na závery 

investičného výboru, pokiaľ ide o možnosť 

využiť záruku EÚ na takéto projekty; 

 

Pozmeňujúci návrh  105 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) poskytuje podporné činnosti 

a mobilizuje miestne poznatky s cieľom 

uľahčiť využívanie podpory z Fondu 

InvestEU v celej Únii a podľa možnosti 

aktívne prispieva k plneniu cieľa 

sektorovej a geografickej diverzifikácie 

Fondu InvestEU tým, že podporuje 

implementujúcich partnerov pri 

koncipovaní a vypracúvaní potenciálnych 

operácií financovania a investičných 

operácií; 

c) poskytuje podporné činnosti 

a mobilizuje miestne poznatky, 

predovšetkým prostredníctvom 

poskytovania pomoci a poradenstva 

malým a stredným podnikom a 

mikropodnikom, miestnym orgánom, 

subjektom a komunitám, pokiaľ ide o ich 

príležitostí vo všetkých segmentoch 

politiky, s cieľom uľahčiť využívanie 

podpory z Fondu InvestEU v celej Únii 

a podľa možnosti aktívne prispieva 

k plneniu cieľa sektorovej a geografickej 

diverzifikácie Fondu InvestEU tým, že 

podporuje implementujúcich partnerov pri 

koncipovaní a vypracúvaní potenciálnych 

operácií financovania a investičných 

operácií; 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) v relevantných prípadoch 

poskytuje proaktívne poradenstvo v súlade 

s prvou zásadou energetickej efektívnosti, 

ako sa uvádza v nariadení o riadení 

energetickej únie; 
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Pozmeňujúci návrh  107 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 – písmeno f b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb) vykonáva komunikačné činnosti 

na zvýšenie informovanosti o dostupnej 

podpore pre predkladateľov projektov 

a finančných a iných sprostredkovateľov, 

ktorú poskytuje poradenské centrum, a vo 

všeobecnosti o dostupných možnostiach 

v rámci InvestEU. 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Za služby uvedené v odseku 2 

možno účtovať poplatky, aby sa pokryla 

časť nákladov na ich poskytovanie. 

4. Za služby uvedené v odseku 2 

možno účtovať primerané poplatky, aby sa 

pokryla časť nákladov na ich poskytovanie. 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Poradenské centrum InvestEU má 

miestne zastúpenie tam, kde je to 

potrebné. Zriaďuje sa najmä v tých 

členských štátoch alebo regiónoch, ktoré 

pri vypracúvaní projektov v rámci Fondu 

InvestEU čelia ťažkostiam. Poradenské 

centrum InvestEU pomáha pri prenose 

poznatkov na regionálnu a miestnu úroveň 

s cieľom budovať regionálne a miestne 

kapacity a odborné znalosti na účely 

poskytovania podpory uvedenej v odseku 

1. 

6. Poradenské centrum InvestEU má 

zastúpenie v každom členskom štáte 

s osobitným dôrazom na zabezpečenie 

zastúpenia v  regiónoch, ktoré pri 

vypracúvaní projektov v rámci Fondu 

InvestEU čelia ťažkostiam , s cieľom 

podporiť výmenu osvedčených postupov a 

informácií a rozšíriť poznatky o 

investičných príležitostiach aj v 

regiónoch. Centrum nadviaže priamy 

dialóg medzi podnikmi, 

sprostredkovateľmi a inštitúciami 

Spoločenstva. Poradenské centrum 

InvestEU pomáha pri prenose poznatkov 
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na regionálnu a miestnu úroveň s cieľom 

budovať regionálne a miestne kapacity 

a odborné znalosti na účely poskytovania 

podpory uvedenej v odseku 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Portál InvestEU vytvára Komisia. 

Tento portál musí mať podobu ľahko 

dostupnej a používateľsky ústretovej 

databázy projektov, ktorá poskytuje 

relevantné informácie o každom projekte. 

1. Portál InvestEU vytvára Komisia. 

Tento portál musí zabezpečovať ľahko 

dostupnú a používateľsky ústretovú 

databázu projektov, ktorá zviditeľňuje 

projekty a investorom umožňuje určovať 

investičné príležitosti v sektore alebo 

oblasti ich záujmu. 

Pozmeňujúci návrh  111 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Systém podávania správ 

o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie a výsledkov 

zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento 

účel sa implementujúcim partnerom 

a prípadne iným príjemcom finančných 

prostriedkov Únie ukladajú primerané 

požiadavky na podávanie správ. 

3. Systém podávania správ 

o výkonnosti zabezpečuje, aby sa údaje na 

monitorovanie implementácie a výsledkov 

zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento 

účel sa implementujúcim partnerom 

a prípadne iným príjemcom finančných 

prostriedkov Únie ukladajú primerané 

požiadavky na podávanie správ. Systém 

podávania správ poskytuje jasne 

zmapované segmenty politiky v oblastiach 

oprávnených na operácie financovania 

a investičné operácie, ako je stanovené 

v prílohe II. 

Odôvodnenie 

Jasné zmapovanie projektov na základe štyroch segmentov a podrobnejších oblastí pre 

financovanie a investície je dôležité na správne posúdenie ich výkonnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  112 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Okrem toho každý implementujúci 

partner predkladá Komisii raz za šesť 

mesiacov správu o operáciách financovania 

a investičných operáciách, na ktoré sa 

vzťahuje toto nariadenie a ktoré sa v správe 

rozčlenia na zložku v zodpovednosti EÚ 

a prípadne zložku v zodpovednosti 

členských štátov podľa jednotlivých 

členských štátov. Správa musí zahŕňať 

posúdenie súladu s požiadavkami na 

používanie záruky EÚ a posúdenie plnenia 

kľúčových ukazovateľov výkonnosti 

uvedených v prílohe III k tomuto 

nariadeniu. Správa musí zahŕňať aj 

prevádzkové, štatistické, finančné 

a účtovné údaje o každej operácii 

financovania a investičnej operácii, ako aj 

takéto údaje na úrovni zložky, segmentu 

politiky a Fondu InvestEU. Jedna z týchto 

správ musí obsahovať informácie, ktoré 

implementujúci partneri poskytujú v súlade 

s [článkom 155 ods. 1 písm. a)] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách]. 

5. Okrem toho každý implementujúci 

partner predkladá Komisii raz za šesť 

mesiacov správu o operáciách financovania 

a investičných operáciách, na ktoré sa 

vzťahuje toto nariadenie a ktoré sa v správe 

rozčlenia na zložku v zodpovednosti EÚ 

a prípadne zložku v zodpovednosti 

členských štátov podľa jednotlivých 

členských štátov. Správa musí zahŕňať 

posúdenie súladu s požiadavkami na 

používanie záruky EÚ a posúdenie plnenia 

kľúčových ukazovateľov výkonnosti 

uvedených v prílohe III k tomuto 

nariadeniu. Správa musí v náležitých 

a primeraných prípadoch zahŕňať aj 

prevádzkové, štatistické, finančné 

a účtovné údaje o každej operácii 

financovania a investičnej operácii, ako aj 

takéto údaje na úrovni zložky, segmentu 

politiky a Fondu InvestEU. Jedna z týchto 

správ musí obsahovať informácie, ktoré 

implementujúci partneri poskytujú v súlade 

s [článkom 155 ods. 1 písm. a)] [nariadenia 

o rozpočtových pravidlách]. Vždy, keď je 

to možné, by tieto správy mali byť totožné 

so správami, ktoré sa vyžadujú už na 

vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. 

Komisia spracuje a vyhodnotí správy 

implementujúcich partnerov a predloží 

súhrn vo forme verejných výročných 

správ, v ktorých poskytne informácie 

o úrovni vykonávania programu 

v porovnaní s jeho cieľmi a ukazovateľmi 

výkonnosti, uvedie riziká a príležitosti 

týkajúce sa operácií financovania 

a investičných operácií podporených 

v rámci Programu InvestEU. 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Návrh nariadenia 
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Článok 22 – odsek 5 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. Komisia na svojom internetovom 

portáli zverejní informácie o operáciách 

financovania a investičných operáciách 

vrátane informácií o predpokladaných 

účinkoch a prínosoch projektov, pričom 

zohľadní ochranu dôverných a citlivých 

obchodných informácií. Internetový 

portál musí obsahovať aj verejný prístup 

k registru oprávnených protistrán. 

 V súlade s príslušnými politikami 

transparentnosti a pravidlami Únie na 

ochranu údajov a na prístup 

k dokumentom a informáciám musia 

implementujúci partneri a iní prijímatelia 

finančných prostriedkov Únie iniciatívne 

a systematicky na svojich webových 

sídlach zverejňovať informácie týkajúce 

sa všetkých operácií financovania 

a investičných operácií, na ktoré sa 

vzťahuje tento program, ako 

aj informácie týkajúce sa najmä spôsobu, 

akým tieto projekty prispievajú k plneniu 

cieľov a požiadaviek tohto nariadenia. 

Takéto informácie vždy zohľadňujú 

ochranu dôverných a citlivých 

obchodných informácií. Implementujúci 

partneri vo všetkých informáciách 

o operáciách financovania a investičných 

operáciách, na ktoré sa vzťahuje tento 

program v súlade s týmto nariadením 

a ktoré zverejňujú, musia uvádzať 

podporu z Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Priebežné hodnotenie Programu 

InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie 

záruky EÚ, vykoná Komisia do 

2. Priebežné hodnotenie Programu 

InvestEU, najmä pokiaľ ide o používanie 

záruky EÚ, vykoná Komisia do 31. 
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30. septembra 2025. decembra 2024. 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Audity týkajúce sa použitia financovania 

z prostriedkov Únie vykonávané osobami 

alebo subjektmi vrátane tých, ktoré neboli 

poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, 

tvoria základ celkového uistenia podľa 

[článku 127] [nariadenia o rozpočtových 

pravidlách]. 

Audity týkajúce sa použitia financovania 

z prostriedkov Únie vykonávané 

Európskym dvorom audítorov spoločne 

s auditmi vykonávanými osobami alebo 

subjektmi vrátane tých, ktoré neboli 

poverené inštitúciami alebo orgánmi Únie, 

tvoria základ celkového uistenia podľa 

[článku 127] [nariadenia o rozpočtových 

pravidlách]. 

Pozmeňujúci návrh  116 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia vykonáva v súvislosti 

s Programom InvestEU a jeho akciami 

a výsledkami informačné a komunikačné 

činnosti. Finančné zdroje pridelené na 

Program InvestEU zároveň prispievajú 

k inštitucionálnej komunikácii 

o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 

týkajú cieľov uvedených v článku 3. 

2. Komisia začne účinnú, 

informatívnu a celoeurópsku 

komunikačnú stratégiu, ktorá bude 

sprevádzať Program InvestEU s cieľom 

zvýšiť jeho viditeľnosť, a to najmä pre 

MSP, čím sa prilákajú potenciálne 

najlepšie projekty. Finančné zdroje 

pridelené na Program InvestEU zároveň 

prispievajú k inštitucionálnej komunikácii 

o politických prioritách Únie, pokiaľ sa 

týkajú cieľov uvedených v článku 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

 

Návrh nariadenia 

Príloha I – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V súlade s článkom 4 tohto nariadenia 

môže byť toto rozdelenie počas 
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rozpočtového roka upravené v súlade s 

vývojom rôznych cieľov uvedených v 

článku 3 ods. 2 tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  118 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Operácie financovania a investičné 

operácie môžu patriť do jednej alebo 

viacerých z týchto oblastí: 

Operácie financovania a investičné 

operácie patria do jednej alebo viacerých 

z týchto oblastí: 

 

Pozmeňujúci návrh  119 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) rozširovania výroby, dodávok alebo 

používania čistej energie a energie 

z obnoviteľných zdrojov; 

a) rozširovania výroby, urýchľovanie 

zavádzania, dodávok alebo realizácia 

riešení týkajúcich sa čistej energie 

a energie z obnoviteľných zdrojov; ; 

 

Pozmeňujúci návrh  120 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) energetickej efektívnosti a úspor 

energie (so zameraním na znižovanie 

dopytu prostredníctvom riadenia spotreby 

na strane dopytu a renovácie budov); 

b) energetickej efektívnosti, 

energetickej transformácie a úspor energie 

(so zameraním na znižovanie dopytu 

prostredníctvom riadenia spotreby na 

strane dopytu a renovácie budov); 

 

Pozmeňujúci návrh  121 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) rozvoja, zavádzania inteligentných 

riešení a modernizácie infraštruktúry pre 

energiu z udržateľných zdrojov 

(technológie na úrovni prenosu, distribúcie 

a uskladňovania energie); 

c) rozvoja, zavádzania inteligentných 

riešení a modernizácie infraštruktúry pre 

energiu z udržateľných zdrojov 

(technológie na úrovni prenosu, distribúcie 

a uskladňovania energie, inteligentné siete) 

a zvyšovania úrovne elektrického 

prepojenia medzi členskými štátmi; 

 

Pozmeňujúci návrh  122 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) výroby a dodávok syntetických 

palív z obnoviteľných a uhlíkovo 

neutrálnych zdrojov; alternatívnych palív; 

d) výroby a dodávok udržateľných 

syntetických palív z obnoviteľných a 

uhlíkovo neutrálnych zdrojov a 

alternatívnych palív v súlade s 

ustanoveniami uvedenými v [smernici 

2009/28/ES o obnoviteľných zdrojoch 

energie]; 

 

Pozmeňujúci návrh  123 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 1 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) infraštruktúry na zachytávanie a 

ukladanie oxidu uhličitého. 

e) infraštruktúry na zachytávanie a 

ukladanie oxidu uhličitého v 

priemyselných procesoch, bioelektrárňach 

a výrobných zariadeniach na účely 

energetickej transformácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  124 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Rozvoj udržateľnej dopravnej 

infraštruktúry, zariadení a inovačných 

technológií v súlade s prioritami Únie v 

oblasti dopravy a so záväzkami prijatými v 

rámci Parížskej dohody, najmä 

prostredníctvom: 

2. Rozvoj udržateľnej dopravnej 

infraštruktúry a inovačných riešení pre 

mobilitu, zariadení a inovačných 

technológií v súlade s prioritami Únie 

v oblasti dopravy a so záväzkami prijatými 

v rámci Parížskej dohody, najmä 

prostredníctvom: 

 

Pozmeňujúci návrh  125 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) projektov podporujúcich rozvoj 

TEN-T infraštruktúry vrátane jej 

mestských uzlov, námorných a 

vnútrozemských prístavov, 

multimodálnych terminálov a ich 

prepojenia na hlavné siete; 

a) projektov podporujúcich 

udržateľný rozvoj TEN-T infraštruktúry 

vrátane jej mestských uzlov, námorných 

a vnútrozemských prístavov, letísk, 

multimodálnych terminálov a ich 

prepojenia na hlavné siete; 

 

Pozmeňujúci návrh  126 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) projektov inteligentnej a 

udržateľnej mestskej mobility (so 

zameraním na nízkoemisné mestské druhy 

dopravy, dostupnosť, znečistenie ovzdušia 

a hluk, spotrebu energie a nehody); 

b) projektov inteligentnej 

a udržateľnej mestskej mobility (so 

zameraním mestské druhy dopravy 

s nulovými a nízkymi emisiami, 

dostupnosť, znečistenie ovzdušia a hluk, 

spotrebu energie a bezpečnom cestnej 

premávky); 

 

Pozmeňujúci návrh  127 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podpory obnovy a dodatočného 

vybavenia dopravných mobilných 

zariadení s cieľom zaviesť nízkoemisné 

riešenia pre mobilitu; 

c) podpory obnovy a dodatočného 

vybavenia dopravných mobilných 

zariadení s cieľom zaviesť riešenia pre 

mobilitu s nulovými a nízkymi emisiami; 

 

Pozmeňujúci návrh  128 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) železničnej infraštruktúry, iných 

železničných projektov a námorných 

prístavov; 

d) železničnej infraštruktúry, iných 

železničných projektov, vnútrozemskej 

vodnej infraštruktúry a námorných 

prístavov; 

 

Pozmeňujúci návrh  129 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) infraštruktúry pre alternatívne 

palivá vrátane infraštruktúry pre elektrické 

nabíjanie. 

e) infraštruktúry pre alternatívne 

palivá v súlade s ustanoveniami 

uvedenými v článku 25 [smernice 

2009/28/ES o obnoviteľných zdrojoch 

energie] vrátane zavádzania infraštruktúry 

pre elektrické nabíjanie. 

 

Pozmeňujúci návrh  130 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) projektov a podnikov v oblastiach 

riadenia environmentálnych zdrojov a 

čistých technológií; 

c) projektov a podnikov v oblastiach 

riadenia environmentálnych zdrojov 

a udržateľných technológií; 
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Pozmeňujúci návrh  131 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) opatrení v oblasti zmeny klímy 

vrátane znižovania rizika prírodného 

nebezpečenstva a katastrof; 

f) opatrení v oblasti zmeny klímy 

vrátane znižovania rizika prírodného 

nebezpečenstva a katastrof, adaptácie na 

zmenu klímy a jej zmierňovania; 

 

Pozmeňujúci návrh  132 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 3 – písmeno g 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

g) projektov a podnikov, ktoré 

zavádzajú obehové hospodárstvo 

integráciou hľadísk efektívneho využívania 

zdrojov do výroby a životného cyklu 

výrobkov, a to vrátane udržateľnej 

dodávky prvotných a druhotných surovín; 

g) projektov a podnikov, ktoré 

zavádzajú obehové hospodárstvo 

integráciou hľadísk efektívneho využívania 

zdrojov do výroby a životného cyklu 

výrobkov, a to vrátane udržateľnej 

dodávky a recyklácie prvotných a 

druhotných surovín; 

 

Pozmeňujúci návrh  133 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu 

pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom 

projektov podporujúcich zavádzanie 

vysokokapacitných digitálnych sietí. 

4. Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu 

pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom 

projektov podporujúcich zavádzanie 

vysokokapacitných digitálnych sietí, 

pripojenie 5G a zlepšovanie digitálnej 

pripojiteľnosti a prístupu, najmä do 

vidieckych oblastí a okrajových regiónov. 

 

Pozmeňujúci návrh  134 
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Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 5 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) výskumu vrátane výskumnej 

infraštruktúry a podpory akademickej 

obce, ako aj inovačných projektov 

prispievajúcich k cieľom [Európskeho 

horizontu]; 

a) podpory výskumnej infraštruktúry 

a výskumu, ako aj inovačných projektov vo 

všetkých tematických oblastiach, 

vymedzených v rámci cieľov Európskeho 

horizontu a prispievajúcich k ich plneniu; 

 

Pozmeňujúci návrh  135 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 5 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) firemných projektov; b) firemných projektov vrátane 

odbornej prípravy a podpory vzniku 

klastrov a podnikových sietí; 

 

Pozmeňujúci návrh  136 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 5 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) projektov spolupráce medzi 

akademickou obcou a priemyselnými 

odvetviami; 

d) projektov spolupráce v oblasti 

výskumu a inovácií medzi akademickou 

obcou, výskumnými a technologickými 

organizáciami a priemyselnými 

odvetviami; verejno-súkromných 

partnerstiev a organizácií občianskej 

spoločnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  137 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 5 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) nových účinných zdravotníckych f) nových účinných a prístupných 
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výrobkov vrátane liekov, zdravotníckych 

pomôcok a liekov na inovatívnu liečbu. 

zdravotníckych výrobkov vrátane liekov, 

zdravotníckych a diagnostických pomôcok 

a liekov na inovatívnu liečbu, nových 

antimikrobiálnych látok a inovačných 

vývojových postupov bez použitia 

testovania na zvieratách. 

 

Pozmeňujúci návrh  138 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Rozvoj a zavádzanie digitálnych 

technológií a služieb, najmä 

prostredníctvom: 

6. Rozvoj, zavádzanie a posilňovanie 

digitálnych technológií a služieb, najmä 

prostredníctvom: 

 

Pozmeňujúci návrh  139 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) umelej inteligencie; a) umelej inteligencie v súlade s 

programom Digitálna Európa, najmä 

pokiaľ ide o etiku; 

 

Pozmeňujúci návrh  140 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno a a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) kvantovej technológie; 

 

Pozmeňujúci návrh  141 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 6 – písmeno f a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) robotiky a automatizácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  142 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 7 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Poskytovanie finančnej podpory 

subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 

3 000 zamestnancov, s osobitným 

zameraním na MSP a malé spoločnosti so 

strednou trhovou kapitalizáciou, najmä 

prostredníctvom: 

7. Poskytovanie finančnej podpory 

subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 

3 000 zamestnancov. Segment MSP sa 

zameriava len na MSP a malé spoločnosti 

so strednou trhovou kapitalizáciou, najmä 

prostredníctvom: 

 

Pozmeňujúci návrh  143 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 7 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) poskytovania prevádzkového 

kapitálu a investícií; 

a) poskytovania prevádzkového 

kapitálu a investícií, najmä pokiaľ ide 

o opatrenia, ktoré rozvíjajú podnikateľskú 

kultúru a prostredie a podporujú tvorbu a 

rast mikropodnikov a malých a stredných 

podnikov; 

 

Pozmeňujúci návrh  144 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 7 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) poskytovania rizikového 

financovania od počiatočnej fázy po fázu 

expanzie s cieľom zabezpečiť vedúcu 

technologickú pozíciu v inovačných 

a udržateľných sektoroch. 

b) poskytovania rizikového 

financovania od počiatočnej fázy po fázu 

expanzie s cieľom zabezpečiť vedúcu 

technologickú pozíciu v inovačných 

a udržateľných sektoroch vrátane 
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posilnenia ich digitalizačnej a inovačnej 

kapacity a zabezpečiť ich globálnu 

konkurencieschopnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  145 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

9. Cestovný ruch. 9. Udržateľný cestovný ruch. 

 

Pozmeňujúci návrh  146 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 11 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) mikrofinancovania, financovania 

sociálnych podnikov a sociálneho 

hospodárstva; 

a) mikrofinancovania, financovania 

sociálnych podnikov, podnikania žien, 

podpory rodovej rovnosti a sociálneho 

hospodárstva; 

 

Pozmeňujúci návrh  147 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 11 – písmeno d – bod i 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

i) vzdelávania a odbornej prípravy 

vrátane vzdelávania a starostlivosti v 

ranom detstve, vzdelávacích zariadení, 

študentských ubytovní a digitálneho 

vybavenia: 

i) vzdelávania a odbornej prípravy 

vrátane vzdelávania a starostlivosti 

v ranom detstve, vzdelávacích zariadení, 

študentských ubytovní a digitálneho 

vybavenia a študentských pôžičiek; 

 

Pozmeňujúci návrh  148 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 11 – písmeno h 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

h) inovačných riešení v zdravotníckej 

oblasti vrátane služieb v zdravotníckej 

oblasti a nových modelov starostlivosti; 

h) inovačných riešení v zdravotníckej 

oblasti vrátane služieb v zdravotníckej 

oblasti, systémov riadenia zdravotnej 

starostlivosti, elektronického 

zdravotníctva, preventívnej medicíny, 

presných medicínskych postupov a nových 

modelov starostlivosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  149 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 12 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

12. Rozvoj obranného priemyslu, 

a tým posilnenie strategickej autonómie 

Únie, najmä podporou: 

vypúšťa sa 

a) dodávateľského reťazca 

obranného priemyslu Únie, najmä 

prostredníctvom finančnej podpory pre 

MSP a spoločnosti so strednou trhovou 

kapitalizáciou; 

 

b) spoločností podieľajúcich sa na 

prelomových inovačných projektoch 

v sektore obrany a úzko súvisiacich 

technológií dvojakého použitia; 

 

c) dodávateľského reťazca sektora 

obrany pri účasti na projektoch 

spolupráce v oblasti výskumu a vývoja 

v sektore obrany vrátane projektov, na 

ktoré sa poskytuje podpora z Európskeho 

obranného fondu; 

 

d) infraštruktúry pre výskum 

a odbornú prípravu v sektore obrany. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  150 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 13 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podporovať konkurencieschopnosť 

kozmických systémov a technológií 

s osobitným zameraním na zraniteľnosť 

dodávateľských reťazcov; 

b) podporovať konkurencieschopnosť 

kozmických systémov a technológií 

s osobitným zameraním na nezávislosť 

dodávateľských reťazcov; 

 

Pozmeňujúci návrh  151 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 13 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) podporovať podnikanie v oblasti 

kozmického priestoru; 

c) podporovať podnikanie v oblasti 

kozmického priestoru vrátane rozvoja 

v neskorších fázach; 

 

Pozmeňujúci návrh  152 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – odsek 1 – bod 13 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13 a. Moria a oceány prostredníctvom 

rozvoja udržateľného modrého 

hospodárstva v súlade s cieľmi 

integrovanej námornej politiky, najmä 

prostredníctvom: 

 a. námorného podnikania; 

 b. inovačného a konkurencieschopného 

námorného odvetvia; 

 c. poznatkov o moriach a tzv. modrých 

kariér; 

 d. plnenia cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja, najmä cieľa trvalo udržateľného 

rozvoja 14 (Život pod vodou); 

 e. energie z obnoviteľných morských 

zdrojov a obehového hospodárstva. 
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Pozmeňujúci návrh  153 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Objem financovania z Fondu 

InvestEU (rozdelený podľa segmentu 

politiky) 

1. Objem financovania z Fondu 

InvestEU (rozdelený podľa bodov 

a podbodov oblastí oprávnených na 

operácie financovania a investičné 

operácie, ako je stanovené v prílohe II) 

 

Pozmeňujúci návrh  154 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 1 – podbod 1.4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1.4 a Synergie s inými programami EÚ 

 

Pozmeňujúci návrh  155 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Geografické pokrytie financovania 

z Fondu InvestEU (rozdelené podľa 

segmentu politiky) 

2. Geografické pokrytie financovania 

z Fondu InvestEU (rozdelené podľa bodov 

a podbodov oblastí oprávnených na 

operácie financovania a investičné 

operácie, ako je stanovené v prílohe II) 

 

Pozmeňujúci návrh  156 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 2 – podbod 2.1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2.1 a Počet regiónov, na ktoré sa 

vzťahujú projekty 
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Pozmeňujúci návrh  157 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 3 – podbod 3.2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3.2 Investície podporujúce ciele 

v oblasti klímy 

3.2 Investície podporujúce ciele 

v oblasti energetiky a klímy, v 

relevantných prípadoch podrobne opísané 

podľa segmentu politiky a kategórie, ako 

aj podľa úrovne relevantnosti z hľadiska 

klímy; 

 

Pozmeňujúci návrh  158 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 4 – podbod 4.1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4.1 Energetika: Dodatočný inštalovaný 

výkon na výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov (MW) 

4.1 Energetika: Dodatočný inštalovaný 

výkon na výrobu energie z obnoviteľných 

zdrojov (MW) podľa zdroja 

 

Pozmeňujúci návrh  159 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 4 – podbod 4.2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4.2 Energetika: Počet domácností so 

zlepšenou klasifikáciou spotreby energie 

4.2 Energetika: Počet domácností, 

počet verejných a obchodných priestorov 
so zlepšenou klasifikáciou spotreby energie 

vrátane stupňa zlepšenia, pokiaľ ide 

o klasifikáciu alebo rovnocenné údaje, 

alebo počet domácnosti renovovaných, 

aby spĺňali normy pre budovy s takmer 

nulovou spotrebou energie alebo pasívne 

domy 

 

Pozmeňujúci návrh  160 

 



 

AD\1167954SK.docx 79/82 PE625.308v02-00 

 SK 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 4 – podbod 4.3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4.3 Digitalizácia: Počet dodatočných 

domácností s prístupom 

k širokopásmovému pripojeniu 

s rýchlosťou aspoň 100 Mbps, ktorú možno 

zvýšiť až na rýchlosť v gigabitoch 

4.3 Digitalizácia: Počet dodatočných 

domácností, komerčne využívaných 

a/alebo verejných budov s prístupom 

k širokopásmovému pripojeniu 

s rýchlosťou aspoň 100 Mbps, ktorú možno 

zvýšiť až na rýchlosť v gigabitoch, alebo 

počet vytvorených Wi-Fi hotspotov 

 

Pozmeňujúci návrh  161 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 4 – podbod 4.5 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4.5 a Počet vytvorených miest 

infraštruktúry pre alternatívne palivá 

 

Pozmeňujúci návrh  162 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 4 – podbod 4.5 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4.5 b Znižovanie emisií: znížené 

množstvo emisií CO2 

 

Pozmeňujúci návrh  163 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 5 – podbod 5.1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5.1 Príspevok k cieľu, ktorým je 

investovať 3 % HDP Únie do výskumu, 

vývoja a inovácie 

5.1 Príspevok k cieľu, ktorým je 

investovať 3 % HDP Únie do výskumu, 

vývoja a inovácie počas celého programu 
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Pozmeňujúci návrh  164 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 5 – podbod 5.2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5.2 Počet podporených podnikov, ktoré 

vykonávajú projekty v oblasti výskumu 

a inovácie 

5.2 Počet podporených podnikov, ktoré 

vykonávajú projekty v oblasti výskumu 

a inovácie počas celého programu 

 

Pozmeňujúci návrh  165 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 5 – podbod 5.2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5.2 a Počet projektov, ktoré predtým 

získali podporu prostredníctvom 

programu Európsky horizont a/alebo 

programu Digitálna Európa 

 

Pozmeňujúci návrh  166 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 6 – podbod 6.2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6.2 Počet podporených podnikov podľa 

fázy (počiatočná fáza, fáza rastu/expanzie) 

6.2 Počet podporených podnikov podľa 

fázy (počiatočná fáza, fáza rastu/expanzie), 

najmä inovačných MSP 

 

Pozmeňujúci návrh  167 

 

Návrh nariadenia 

Príloha III – bod 7 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Sociálne investície a zručnosti 7. Údaje o sociálnych investíciách 

a zručnostiach rozčlenené podľa pohlavia 
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