
 

AD\1169267CS.docx  PE625.320v03-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Evropský parlament 
2014-2019  

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
 

2018/0229(COD) 

21.11.2018 

STANOVISKO 

Výboru pro dopravu a cestovní ruch 

pro Hospodářský a měnový výbor 

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program 

InvestEU 

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

Zpravodaj: Wim van de Camp 

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu 



 

PE625.320v03-00 2/41 AD\1169267CS.docx 

CS 

 

 

PA_Legam 



 

AD\1169267CS.docx 3/41 PE625.320v03-00 

 CS 

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 
 

Souvislosti  

Prostřednictvím Programu InvestEU chce Komise podnítit investice z veřejného 

a soukromého sektoru, které by řešily stávající investiční mezery v oblastech, jako je 

udržitelná doprava a nové modely mobility, obnovitelné zdroje energie a energetická 

účinnost, digitální propojení a technologie, výzkum a inovace, klima, životní prostředí 

a zdroje, vzdělávání a dovednosti a rozvoj malých a středních podniků. Podporou projektů 

v těchto oblastech přispěje tento program k cílům politiky EU týkajících se udržitelnosti, 

zejména klimatu, konkurenceschopnosti a růstu podporujícího začlenění. Fond InvestEU bude 

poskytovat záruku EU ve výši 38 miliard EUR na podporu projektů prostřednictvím 

financování a investičních operací v rámci programu. Záruka odpovídá přídělu prostředků 

z rozpočtu EU ve výši 15,2 miliard EUR nebo míře tvorby rezerv ve výši 40 %. Fond 

InvestEU funguje prostřednictvím těchto čtyř oken politiky: udržitelná infrastruktura; 

výzkum, inovace a digitalizace; malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti. 

Doprava spadá zejména pod „okno pro udržitelnou infrastrukturu“, které zahrnuje 

infrastrukturu, mobilní aktiva a zavádění inovativních technologií. Pod toto okno spadají 

i další oblasti, jako je energetika, digitální propojení, vesmír nebo životní prostředí.  Podpora 

investic je podmíněna tím, že musí přispívat k cílům EU v oblasti environmentální nebo 

sociální udržitelnosti. Na toto okno je určena podpora ve výši 11,5 miliardy EUR nebo 30 % 

celkové záruky EU, což odpovídá přídělu prostředků z rozpočtu EU ve výši 4,6 miliardy 

EUR. Vzhledem k tomu, že konkrétním záměrem Programu InvestEU je podpořit rozvoj 

infrastruktury TEN-T, je třeba poznamenat, že tento program také nahradí finanční nástroje, 

které byly dříve součástí Nástroje pro propojení Evropy. 

Program InvestEU tak např. nahradí stávající EFSI, na který současně naváže. V rámci okna 

pro infrastrukturu a inovace EFSI tento fond podpořil dopravní projekty financováním ve výši 

přibližně 8 miliard EUR a do jara 2018 zajistil investice v celkové výši 24 miliard EUR, což 

představuje 13% podíl investic podporovaných v rámci tohoto okna. Tuto bilanci ještě vylepší 

další dopravní projekty EFSI. Na druhé straně je podíl dopravních investic, které generoval 

EFSI, výrazně nižší, než se očekávalo, zejména uvážíme-li, jak velký byl rozpočtový převod 

z Nástroje pro propojení Evropy do počátečního EFSI. 

Postoj zpravodaje 

Zpravodaj návrh Programu InvestEU celkově vítá jako nástroj, který má pomoci podpořit 

veřejné a soukromé investice v odvětví dopravy a zajistit tak naléhavě nutný pokrok 

v modernizaci dopravního systému EU. Investice by se měly zaměřit na infrastrukturu sítě 

TEN-T, včetně alternativních paliv a elektrického dobíjení, ale také na inteligentní dopravní 

systémy a mobilitu v obecnějším smyslu, včetně nových forem mobility, vozidel s nízkými 

emisemi a klíčových digitálních technologií, např. pro propojenou a automatizovanou 

dopravu. Přestože je důležité, aby projekty přispívaly k plnění cílů politiky v oblasti klimatu, 

InvestEU musí rovněž umožnit dostatečný prostor pro řešení důležitých společenských cílů 

týkajících se bezpečnosti dopravy, pracovních příležitostí a vzdělávání v oblasti dopravy nebo 

cestovního ruchu. Zpravodaj proto navrhuje některé pozměňovací návrhy, které stávající 

návrh posílí a jejichž cílem je: 

– vyjasnit specificky dopravní oblasti způsobilé pro podporu v příloze I, které by měly 

zahrnovat telematické priority TEN-T, inteligentní a udržitelnou mobilitu, zachování 
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a modernizaci infrastruktury, zejména silniční infrastruktury, digitální technologie 

v dopravě, přizpůsobení pracovní síly; 

– zdůraznit potřebu podpory pro zavedení řešení v oblasti automatizované mobility;  

– věnovat zvláštní pozornost překážkám pro investice v rámci přeshraničních projektů; 

– zajistit zeměpisnou vyváženost podpořených projektů napříč členskými státy;   

– vyjasnit, že projekty v oblasti cestovního ruchu by měly pomáhat s přechodem tohoto 

odvětví na udržitelný, inovativní a digitální cestovní ruch; 

– zdůraznit, že InvestEU by měl využívat součinnosti mezi dopravou, energetikou, 

digitálními a dalšími odvětvími spadajícími do různých oken politiky; 

– udržet cíl příspěvku investic na politiku v oblasti klimatu na úrovni 40 %, která byla 

nedávno stanovena pro EFSI 2.0.  

Zpravodaj se kromě toho domnívá, že prostředky Programu InvestEU by měly být využívány 

tak, aby výsledkem programu mohly být investice do konkrétních dopravních projektů 

nejméně na úrovni EFSI. Proto by mělo být nejméně 50 % podílu určeného na okno pro 

udržitelnou infrastrukturu použito na dopravu. 

V neposlední řadě bere zpravodaj na vědomí, že návrh Komise mění zavedenou strukturu 

řízení a odchyluje se tak od modelu EFSI, kde ústřední role patřila EIB, přičemž vytváří 

dodatečné vrstvy a jaksi přesouvá investiční rozhodnutí zpět k útvarům Komise.  InvestEU by 

se měl rovněž zaměřit na zajištění skutečné přidané hodnoty a vytvářet nové investice a ne 

zdvojovat nebo jednoduše nahrazovat projekty, které by bylo možné realizovat bez podpory 

z tohoto fondu. Aspekty týkající se řízení a adicionality si zasluhují další přezkoumání 

v rámci nadcházejících jednání. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný 

výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Investice do infrastruktury v Unii 

v roce 2016 představovaly 1,8 % HDP EU, 

oproti 2,2 % v roce 2009 tedy poklesly 

a byly zhruba o 20 % nižší než míra 

investic před globální finanční krizí. 

Ačkoli tedy Unie zaznamenává zlepšení 

(1) Investice do infrastruktury v Unii 

v roce 2016 představovaly 1,8 % HDP EU, 

oproti 2,2 % v roce 2009 tedy poklesly 

a byly zhruba o 20 % nižší než míra 

investic před globální finanční krizí, což 

má v některých případech závažné 
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poměru investic k HDP, zůstávají pod 

úrovní očekávanou v období silného 

hospodářského oživení a dostatečně 

nekompenzují několikaleté období 

nedostatku investic.  Ještě důležitější je, že 

stávající a předpovídaná úroveň investic 

nepokrývá unijní potřeby strukturálních 

investic s ohledem na technologické změny 

a globální konkurenceschopnost, včetně 

investic do inovací, dovedností, 

infrastruktury a malých a středních 

podniků, a na potřebu řešit klíčové 

společenské výzvy, jako je udržitelnost 

nebo stárnutí obyvatelstva. V důsledku 

toho je pro řešení selhání trhu 

a suboptimální investiční situace nutné 

pokračování podpory, která by omezila 

investiční mezeru v cílových sektorech, 

a pomohla tak dosáhnout cílů politiky 

Unie. 

důsledky. Ačkoli tedy Unie zaznamenává 

zlepšení poměru investic k HDP, zůstávají 

pod úrovní očekávanou v období silného 

hospodářského oživení a dostatečně 

nekompenzují několikaleté období 

nedostatku investic. Ještě důležitější je, že 

stávající a předpovídaná úroveň investic 

nepokrývá unijní potřeby strukturálních 

investic s ohledem na technologické změny 

a globální konkurenceschopnost, včetně 

investic do inovací, dovedností, 

infrastruktury a malých a středních 

podniků, a na potřebu řešit klíčové 

společenské výzvy, jako je udržitelnost, 

rostoucí nerovnosti nebo stárnutí 

obyvatelstva. V důsledku toho je pro řešení 

selhání trhu a suboptimální investiční 

situace nutné pokračování podpory, která 

by omezila investiční mezeru v cílových 

sektorech, a pomohla tak dosáhnout cílů 

politiky Unie. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Hodnocení ukázala, že rozmanitost 

finančních nástrojů poskytnutých ve 

víceletém finančním rámci 2014–2020 

vedla k jisté míře jejich vzájemného 

překrývání. Tato rozmanitost také 

způsobila, že situace byla pro 

zprostředkovatele a konečné příjemce, kteří 

naráželi na různá pravidla způsobilosti 

a podávání zpráv, velmi komplikovaná. 

Absence vzájemně slučitelných pravidel 

také představovala překážku pro 

kombinování několika unijních fondů, 

přestože by taková kombinace byla 

prospěšná pro podporu projektů, které 

potřebovaly různé typy financování. Proto 

by měl být zřízen jednotný Fond InvestEU, 

aby bylo možné dosáhnout efektivněji 

fungující podpory konečných příjemců 

prostřednictvím integrace a zjednodušení 

(2) Hodnocení ukázala, že rozmanitost 

finančních nástrojů poskytnutých ve 

víceletém finančním rámci 2014–2020 

vedla k jisté míře jejich vzájemného 

překrývání. Tato rozmanitost také 

způsobila, že situace byla pro 

zprostředkovatele a konečné příjemce, kteří 

naráželi na různá pravidla způsobilosti 

a podávání zpráv, velmi komplikovaná, 

a představovala tak další demotivační 

faktor pro investice. Absence vzájemně 

slučitelných pravidel také představovala 

překážku pro kombinování několika 

unijních fondů, přestože by taková 

kombinace byla prospěšná pro podporu 

projektů, které potřebovaly různé typy 

financování. Proto by měl být zřízen 

jednotný Fond InvestEU, aby bylo možné 

dosáhnout efektivněji fungující podpory 
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finanční nabídky v rámci jednotného 

programu rozpočtových záruk, čímž by se 

zlepšil dopad unijních intervencí a zároveň 

by se snížily náklady pro rozpočet Unie. 

konečných příjemců prostřednictvím 

integrace a zjednodušení finanční nabídky 

v rámci jednotného programu 

rozpočtových záruk, čímž by se zlepšil 

dopad unijních intervencí a zároveň by se 

snížily náklady pro rozpočet Unie. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) V posledních letech přijala Unie 

ambiciózní strategie pro dokončení 

jednotného trhu a pro stimulaci 

udržitelného růstu a vytváření pracovních 

míst, jako je unie kapitálových trhů, 

strategie pro jednotný digitální trh, balíček 

Čistá energie pro všechny Evropany, akční 

plán EU pro oběhové hospodářství, 

strategie pro nízkoemisní mobilitu 

a obranná a kosmická strategie pro Evropu. 

Fond InvestEU by měl využívat a zesilovat 

synergie mezi těmito vzájemně se 

posilujícími strategiemi prostřednictvím 

podpory investic a přístupu k financování. 

(3) V posledních letech uplatňovala 

Unie ambiciózní strategie pro dokončení 

jednotného trhu a pro stimulaci 

udržitelného růstu a vytváření pracovních 

míst, jako je unie kapitálových trhů, 

strategie pro jednotný digitální trh, balíček 

Čistá energie pro všechny Evropany, 

zřízení Nástroje pro propojení Evropy, 

akční plán EU pro oběhové hospodářství, 

strategie pro nízkoemisní mobilitu 

a obranná a kosmická strategie pro Evropu. 

Fond InvestEU by měl využívat a zesilovat 

synergie mezi těmito vzájemně se 

posilujícími strategiemi prostřednictvím 

podpory investic a přístupu k financování. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 

zlepšování konkurenceschopnosti Unie, 

mimo jiné v oblasti inovací a digitalizace, 

k udržitelnosti hospodářského růstu Unie, 

k sociální odolnosti a inkluzivnosti a 

k integraci kapitálových trhů Unie, a to 

včetně řešení odstraňujících jejich 

roztříštěnost a zvyšujících různorodost 

zdrojů financování podniků v Unii. V této 

souvislosti by měl podporovat projekty, 

(5) Fond InvestEU by měl přispívat ke 

zlepšování konkurenceschopnosti Unie, 

mimo jiné v oblasti udržitelné 

infrastruktury, inovací a digitalizace, 

k udržitelnosti hospodářského růstu Unie, 

k sociální odolnosti a inkluzivnosti a 

k integraci kapitálových trhů Unie, a to 

včetně řešení odstraňujících jejich 

roztříštěnost a zvyšujících různorodost 

zdrojů financování podniků v Unii. V této 
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které jsou technicky a ekonomicky 

životaschopné, a to poskytnutím rámce pro 

využívání dluhových nástrojů, nástrojů pro 

sdílení rizik a kapitálových nástrojů na 

základě záruky z rozpočtu Unie 

a příspěvků prováděcích partnerů. Měl by 

být založen na poptávce, přičemž podpora 

v rámci Fondu InvestEU by se zároveň 

měla soustředit na příspěvky k plnění cílů 

politiky Unie. 

souvislosti by měl podporovat projekty, 

které jsou technicky a ekonomicky 

životaschopné, a to poskytnutím rámce pro 

využívání dluhových nástrojů, nástrojů pro 

sdílení rizik a kapitálových nástrojů na 

základě záruky z rozpočtu Unie 

a příspěvků prováděcích partnerů. Měl by 

být založen na poptávce, přičemž podpora 

v rámci Fondu InvestEU by se zároveň 

měla soustředit na příspěvky k plnění cílů 

politiky Unie. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 

investice do hmotných i nehmotných aktiv 

s cílem stimulovat růst, investice 

a zaměstnanost, čímž přispěje k většímu 

blahobytu a spravedlivějšímu rozložení 

příjmů v Unii. Intervence Fondu InvestEU 

by měly doplňovat unijní podporu 

poskytovanou prostřednictvím grantů. 

(6) Fond InvestEU by měl podporovat 

investice do hmotných i nehmotných aktiv 

s cílem stimulovat růst, investice 

a zaměstnanost, čímž přispěje k většímu 

blahobytu, boji proti chudobě 

a spravedlivějšímu rozložení příjmů v Unii. 

Intervence Fondu InvestEU by měly 

v případě potřeby doplňovat unijní 

podporu poskytovanou prostřednictvím 

grantů. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Vzhledem k významu řešení změn 

klimatu v souladu se závazkem Unie plnit 

Pařížskou dohodu a cíle OSN v oblasti 

udržitelného rozvoje bude Program 

InvestEU přispívat k začleňování opatření 

v oblasti klimatu a k dosažení celkového 

cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie 

na realizaci klimatických cílů. Očekává se, 

že akce v rámci Programu InvestEU 

přispějí na klimatické cíle 30 % celkového 

(9) Vzhledem k významu řešení změn 

klimatu v souladu se závazkem Unie plnit 

Pařížskou dohodu a cíle OSN v oblasti 

udržitelného rozvoje bude Program 

InvestEU přispívat k začleňování opatření 

v oblasti klimatu a k dosažení celkového 

cíle vynaložit 25 % výdajů z rozpočtu Unie 

na realizaci klimatických cílů. Očekává se, 

že akce v rámci Programu InvestEU 

náležitě přispějí na klimatické cíle. 
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finančního krytí programu. Relevantní 

opatření budou identifikována v průběhu 

přípravy a plnění Programu InvestEU 

a budou přehodnocována v kontextu 

příslušných postupů hodnocení 

a přezkumu. 

Relevantní opatření budou identifikována 

v průběhu přípravy a plnění Programu 

InvestEU a budou přehodnocována 

v kontextu příslušných postupů hodnocení 

a přezkumu. 

Odůvodnění 

Podle návrhu Komise musí 100 % navrhovaného přídělu rozpočtových prostředků na okno 

pro udržitelnou infrastrukturu podporovat klimatické cíle. To je nepřiměřené a mohlo by to 

znemožnit přidělení prostředků na naléhavě potřebné projekty týkající se rozvoje digitální 

infrastruktury a modernizace dopravní infrastruktury, tj. investice, které mají pozitivní 

klimatický dopad např. prostřednictvím úspor z důvodu vyšší efektivity. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Podíl Fondu InvestEU na dosažení 

klimatického cíle bude sledován 

prostřednictvím unijního systému pro 

sledování klimatu vyvinutého Komisí ve 

spolupráci s prováděcími partnery a za 

pomoci vhodného využití kritérií 

stanovených v [nařízení o zřízení rámce 

pro usnadnění udržitelného investování14 ] 

s cílem určit, zda je určitá hospodářská 

činnost z hlediska životního prostředí 

udržitelná. 

(10) Podíl Fondu InvestEU na dosažení 

klimatického cíle bude sledován 

prostřednictvím unijního systému pro 

sledování klimatu vyvinutého Komisí ve 

spolupráci s prováděcími partnery a za 

pomoci vhodného využití kritérií 

stanovených v [nařízení o zřízení rámce 

pro usnadnění udržitelného investování14 ] 

s cílem určit, zda je určitá hospodářská 

činnost z hlediska životního prostředí 

udržitelná. Program InvestEU bude také 

přispívat k uskutečnění cílů udržitelného 

rozvoje do politik a iniciativ Evropské 

unie, přičemž hlavní zásadou by měl být 

udržitelný rozvoj. 

_________________ _________________ 

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

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Investiční projekty s výraznou 

podporou Unie, obzvláště v oblasti 

infrastruktury, by měly podléhat ověřování 

udržitelnosti v souladu s pokyny, které by 

měla vypracovat Komise ve spolupráci 

s prováděcími partnery v rámci Programu 

InvestEU, a za pomoci vhodného využití 

kritérií stanovených v [nařízení o zřízení 

rámce pro usnadnění udržitelného 

investování] s cílem určit, zda je určitá 

hospodářská činnost z hlediska životního 

prostředí udržitelná, a to v souladu 

s pokyny vypracovanými pro jiné 

programy Unie. Tyto pokyny by měly 

obsahovat přiměřená ustanovení, aby se 

zabránilo nepřiměřené administrativní 

zátěži. 

(12) Investiční projekty s výraznou 

podporou Unie, obzvláště v oblasti 

infrastruktury, by měly podléhat posouzení 

jejich evropské přidané hodnoty, zejména 

pokud jde o jejich udržitelnost, v souladu 

s pokyny, které by měla vypracovat 

Komise ve spolupráci s prováděcími 

partnery v rámci Programu InvestEU, a za 

pomoci vhodného využití kritérií 

stanovených v [nařízení o zřízení rámce 

pro usnadnění udržitelného investování] 

s cílem určit, zda je určitá hospodářská 

činnost z hlediska životního prostředí 

udržitelná, a to v souladu s pokyny 

vypracovanými pro jiné programy Unie. 

Tyto pokyny by měly obsahovat přiměřená 

ustanovení, aby se zabránilo nepřiměřené 

administrativní zátěži. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Nízká míra investic do 

infrastruktury v Unii během finanční krize 

oslabila schopnost Unie podporovat 

udržitelný růst, konkurenceschopnost 

a konvergenci. Pro splnění cílů Unie 

týkajících se udržitelnosti, včetně 

energetických a klimatických cílů do roku 

2030, mají zásadní význam výrazné 

investice do evropské infrastruktury. 

V souvislosti s tím by se podpora z Fondu 

InvestEU měla zaměřovat na investice do 

infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky 

včetně energetické účinnosti a obnovitelné 

energie, životního prostředí a klimatu, 

námořní a digitální oblasti. Pro 

maximalizaci dopadů a přidané hodnoty 

unijní finanční podpory je vhodné 

podporovat zjednodušený investiční 

proces, který umožní zviditelnění rezervy 

projektů a soudržnost mezi příslušnými 

(13) Nízká míra investic do 

infrastruktury v Unii během finanční krize 

oslabila schopnost Unie podporovat 

udržitelný růst, konkurenceschopnost 

a konvergenci. Pro splnění cílů Unie 

v oblasti vytvoření jednotného evropského 

dopravního prostoru a cílů týkajících se 

udržitelnosti, včetně energetických 

a klimatických cílů do roku 2030, mají 

zásadní význam výrazné investice do 

evropské infrastruktury. V souvislosti s tím 

by se podpora z Fondu InvestEU měla 

zaměřovat na investice do hmotné 

dopravní infrastruktury a infrastruktury 

v oblasti energetiky včetně energetické 

účinnosti a obnovitelné energie, životního 

prostředí a klimatu, námořní a digitální 

oblasti, a pomáhat např. při vývoji 

a zavádění inteligentních dopravních 

systémů. Pro maximalizaci dopadů 
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programy Unie. Vzhledem 

k bezpečnostním hrozbám by investiční 

projekty podporované Unií měly zohlednit 

zásady ochrany občanů na veřejných 

prostranstvích. Zde by se měly doplňovat 

s působením ostatních unijních fondů, jako 

je Evropský fond pro regionální rozvoj, 

které poskytují podporu pro bezpečnostní 

komponenty investic do veřejných 

prostranství, dopravy, energetiky a dalších 

klíčových infrastruktur. 

a přidané hodnoty unijní finanční podpory 

je vhodné podporovat zjednodušený 

investiční proces, který umožní 

zviditelnění rezervy projektů 

a maximalizuje součinnost mezi 

příslušnými programy Unie v oblasti 

dopravy, energetiky a v digitálním odvětví. 

Vzhledem k bezpečnostním hrozbám by 

investiční projekty podporované Unií měly 

zohlednit zásady ochrany občanů na 

veřejných prostranstvích. Zde by se měly 

doplňovat s působením ostatních unijních 

fondů, jako je Evropský fond pro 

regionální rozvoj, které poskytují podporu 

pro bezpečnostní komponenty investic do 

veřejných prostranství, dopravy, energetiky 

a dalších klíčových infrastruktur. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Dopravní infrastruktura a projekty 

mobility čelí často problémům 

s financováním, neboť vykazují nižší 

návratnost a mají dlouhodobý horizont 

investic a vyšší míru rizika a nejistoty. 

V zájmu dosažení odvětvové rovnováhy 

projektů, které jsou financovány z fondu 

InvestEU, a řešení problému 

nedostatečných investic do dopravní 

infrastruktury v Unii by mělo Poradenské 

centrum InvestEU spolu s Komisí 

přijmout zvláštní opatření, která by 

usnadnila kombinování podpory z fondu 

InvestEU s granty nebo jiným veřejným 

financováním, které by bylo z rozpočtu 

Unie nebo členských států dostupné 

zjednodušeným a méně byrokratickým 

způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 13 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13b) Vzhledem k tomu, že bezpečnost 

účastníků silničního provozu představuje 

při rozvoji dopravního odvětví obrovskou 

výzvu a přijímaná opatření a prováděné 

investice přispívají ke snižování počtu 

usmrcených osob nebo vážných zranění 

při silničních nehodách pouze v omezené 

míře; vzhledem k tomu, že program 

InvestEU by měl přispět k většímu úsilí 

zaměřenému na vytvoření a uplatňování 

technologií, které pomáhají zvýšit 

bezpečnost vozidel a silniční 

infrastruktury. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13c) Vzhledem k tomu, že skutečná 

multimodalita představuje příležitost 

k vytvoření účinné dopravní sítě šetrné 

k životnímu prostředí, která maximálně 

využívá potenciálu všech dopravních 

prostředků a vytváří mezi nimi 

součinnost; vzhledem k tomu, že program 

InvestEU by se mohl stát důležitým 

nástrojem podpory investic 

v multimodálních dopravních uzlech, 

které jsou i přes svůj velký hospodářský 

potenciál a hospodářské opodstatnění 

spojeny pro soukromé investory s velkým 

rizikem. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 d (nový) 



 

PE625.320v03-00 12/41 AD\1169267CS.docx 

CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13d) Vzhledem k tomu, že se očekává, 

že propojená a automatizovaná mobilita 

způsobí transformaci dopravních systémů 

v celosvětovém měřítku a EU by měla být 

světovou špičkou v zavádění bezpečných 

systémů pro automatizovanou mobilitu, 

čímž by se zvýšila bezpečnost 

a udržitelnost silničního provozu, měl by 

program InvestEU přispívat k posílení 

konkurenceschopnosti Unie v této oblasti 

tím, že bude podporovat investice do 

rozvoje a zavádění řešení v oblasti 

automatizované mobility pro vozidla 

a infrastruktury a do souvisejících 

digitálních technologií. 

Odůvodnění 

Na celém světě je intenzivně vyvíjena propojená a automatizování mobilita. EU musí být 

v této oblasti světovou špičkou, aby zajistila konkurenceschopnost svého průmyslu, jak se 

uvádí ve sdělení Komise nazvaném „Na cestě k automatizované mobilitě: strategie EU pro 

mobilitu budoucnosti“. Program InvestEU by proto měl podporovat inovace a zavádění 

řešení v oblasti automatizované mobility a na ně navázané digitální technologie, a to v oblasti 

infrastruktury, vozidel, IKT, robotiky a umělé inteligence. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 14 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a) Vzhledem k tomu, že cestovní ruch 

patří k důležitým hospodářským odvětvím 

Unie, měl by program InvestEU přispívat 

k posílení dlouhodobé 

konkurenceschopnosti tohoto odvětví tím, 

že bude podporovat akce zaměřené na 

přechod k udržitelnému, inovativnímu 

a digitálnímu cestovnímu ruchu. 

 

Pozměňovací návrh  15 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Vzhledem k tomu, že se 

digitalizace týká cestovního ruchu, mělo 

by i toto odvětví obdržet cílenou podporu 

v rámci fondu InvestEU. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Malé a střední podniky hrají v Unii 

zásadní úlohu. Ovšem vzhledem k tomu, že 

jsou vnímány jako vysoce rizikové 

a nemají dostatečné zajištění, čelí 

problémům v oblasti přístupu 

k financování.  Další výzvy souvisí 

s potřebou malých a středních podniků 

udržet si konkurenceschopnost 

prostřednictvím digitalizace, 

internacionalizace a inovací a také 

zvyšováním dovedností svých 

zaměstnanců. V porovnání s většími 

podniky navíc mají přístup k užšímu 

souboru finančních zdrojů: obvykle 

nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 

přístup na burzy cenných papírů nebo 

k velkým institucionálním investorům. 

Problém přístupu k financování je ještě 

větší v případě malých a středních podniků, 

jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 

aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 

značně závislé na bankách a dluhovém 

financování formou bankovních 

kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 

nebo leasingu. Podpora malých a středních 

podniků, které čelí výše uvedeným 

výzvám, a poskytování rozmanitějších 

zdrojů financování je nezbytné pro zvýšení 

schopnosti malých a středních podniků 

financovat svůj vznik, růst a rozvoj 

a překonat ekonomické poklesy a také pro 

(16) Malé a střední podniky hrají v Unii 

zásadní úlohu. Ovšem vzhledem k tomu, že 

jsou vnímány jako vysoce rizikové, nemají 

dostatečné zajištění a chybí jim kapitál, 

čelí problémům v oblasti přístupu 

k financování. Další výzvy souvisí 

s potřebou malých a středních podniků 

udržet si konkurenceschopnost 

prostřednictvím digitalizace, 

internacionalizace a inovací a také 

zvyšováním dovedností svých 

zaměstnanců. V porovnání s většími 

podniky navíc mají přístup k užšímu 

souboru finančních zdrojů: obvykle 

nevydávají dluhopisy a mají jen omezený 

přístup na burzy cenných papírů nebo 

k velkým institucionálním investorům. 

Problém přístupu k financování je ještě 

větší v případě malých a středních podniků, 

jejichž činnost je zaměřena na nehmotná 

aktiva. Malé a střední podniky v Unii jsou 

značně závislé na bankách a dluhovém 

financování formou bankovních 

kontokorentních úvěrů, bankovních půjček 

nebo leasingu. Podpora malých a středních 

podniků, které čelí výše uvedeným 

výzvám, a poskytování rozmanitějších 

zdrojů financování je nezbytné pro zvýšení 

schopnosti malých a středních podniků 

financovat svůj vznik, růst a rozvoj 

a překonat ekonomické poklesy a také pro 
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zvýšení odolnosti hospodářství 

a finančního systému během 

ekonomického poklesu či otřesů. Navíc to 

doplňuje iniciativy, které jsou již 

realizovány v kontextu unie kapitálových 

trhů. Fond InvestEU by měl poskytovat 

příležitost zaměřit se na specifické, více 

zacílené finanční produkty. 

zvýšení odolnosti hospodářství 

a finančního systému během 

ekonomického poklesu či otřesů. Navíc to 

doplňuje iniciativy, které jsou již 

realizovány v kontextu unie kapitálových 

trhů. Fond InvestEU by měl poskytovat 

příležitost zaměřit se na specifické, více 

zacílené finanční produkty. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Jak uvádí diskusní dokument 

o sociálním rozměru Evropy16 a evropský 

pilíř sociálních práv17, budování 

inkluzivnější a spravedlivější Unie 

představuje klíčovou prioritu pro řešení 

nerovnosti v Unii a pro podporu politik 

sociálního začlenění v Evropě. Nerovnost 

příležitostí ovlivňuje především přístup ke 

vzdělání, odborné přípravě a zdravotní 

péči. Investice do ekonomiky související se 

společenským, dovednostním a lidským 

kapitálem a také do integrování 

znevýhodněných skupin obyvatel do 

společnosti může zlepšit ekonomické 

příležitosti, obzvláště při koordinaci na 

úrovni EU. Fond InvestEU by měl být 

využíván na podporu investic do 

vzdělávání a odborné přípravy, na pomoc 

při zvyšování zaměstnanosti, zejména mezi 

osobami s nízkou mírou dovedností 

a osobami dlouhodobě nezaměstnanými, 

a ke zlepšení situace v oblasti 

mezigenerační solidarity, zdravotnictví, 

bezdomovectví, digitální inkluze a rozvoje 

komunit a situace týkající se role a místa 

mladých a zranitelných lidí ve společnosti, 

a to včetně státních příslušníků třetích 

zemí. Program InvestEU by měl také 

přispívat k podpoře evropské kultury 

a kreativity. Aby bylo možné reagovat na 

zásadní společenské proměny v Unii 

a proměny pracovního trhu v průběhu 

následujícího desetiletí, je nezbytné 

(17) Jak uvádí diskusní dokument 

o sociálním rozměru Evropy16 a evropský 

pilíř sociálních práv17, budování 

inkluzivnější a spravedlivější Unie 

představuje klíčovou prioritu pro řešení 

nerovnosti v Unii a pro podporu politik 

sociálního začlenění v Evropě. Nerovnost 

příležitostí ovlivňuje především přístup ke 

vzdělání, odborné přípravě a zdravotní 

péči. Investice do ekonomiky související se 

společenským, dovednostním a lidským 

kapitálem a také do integrování 

znevýhodněných skupin obyvatel do 

společnosti může zlepšit ekonomické 

příležitosti, obzvláště budou-li 

koordinovány na úrovni EU a zaměří-li se 

na odvětví, která se potýkají s problémy 

souvisejícími s nedostatkem pracovních 

sil, adaptací na nové technologie 

a pracovními příležitostmi pro ženy, jako 

je např. doprava. Fond InvestEU by měl 

být využíván na podporu investic do 

vzdělávání a odborné přípravy, na pomoc 

při zvyšování zaměstnanosti, zejména mezi 

osobami s nízkou mírou dovedností 

a osobami dlouhodobě nezaměstnanými, 

a ke zlepšení situace v oblasti 

mezigenerační solidarity, zdravotnictví, 

bezdomovectví, digitální inkluze a rozvoje 

komunit a situace týkající se role a místa 

mladých a zranitelných lidí ve společnosti, 

a to včetně státních příslušníků třetích 

zemí. Program InvestEU by měl také 
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investovat do lidského kapitálu, 

mikrofinancování, financování sociálních 

podniků a nových obchodních modelů 

sociální ekonomiky, včetně investic se 

sociálním dopadem a zadávání zakázek se 

sociálními výsledky. Program InvestEU by 

měl posilovat vznikající ekosystém 

sociálního trhu a zvyšovat nabídku 

financování a přístup k němu v případě 

mikropodniků a sociálních podniků, aby 

byla uspokojena poptávka těch, kdo to 

nejvíce potřebují. Zpráva pracovní skupiny 

na vysoké úrovni o investicích do sociální 

infrastruktury v Evropě18 identifikovala 

investiční mezery v oblasti sociální 

infrastruktury a služeb včetně vzdělávání, 

odborné přípravy, zdraví a bydlení, které 

vyžadují podporu, a to i na úrovni EU. 

Proto by měla být na podporu rozvoje 

hodnotového řetězce sociálního trhu 

a odolnější Unie využita kolektivní síla 

veřejného, komerčního i filantropického 

kapitálu a také podpora nadací. 

přispívat k podpoře evropské kultury, 

cestovního ruchu a kreativity. Aby bylo 

možné reagovat na zásadní společenské 

proměny v Unii a proměny pracovního trhu 

v průběhu následujícího desetiletí, je 

nezbytné investovat do lidských zdrojů, 

mikrofinancování, financování sociálních 

podniků a nových obchodních modelů 

sociální ekonomiky, včetně investic se 

sociálním dopadem a zadávání zakázek se 

sociálními výsledky. Program InvestEU by 

měl posilovat vznikající ekosystém 

sociálního trhu a zvyšovat nabídku 

financování a přístup k němu v případě 

mikropodniků a sociálních podniků, aby 

byla uspokojena poptávka těch, kdo to 

nejvíce potřebují. Zpráva pracovní skupiny 

na vysoké úrovni o investicích do sociální 

infrastruktury v Evropě18 identifikovala 

investiční mezery v oblasti sociální 

infrastruktury a služeb včetně vzdělávání, 

odborné přípravy, zdraví a bydlení, které 

vyžadují podporu, a to i na úrovni EU. 

Proto by měla být na podporu rozvoje 

hodnotového řetězce sociálního trhu 

a odolnější Unie využita kolektivní síla 

veřejného, komerčního i filantropického 

kapitálu a také podpora nadací. 

__________________ __________________ 

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

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

18 Publikováno jako Diskusní dokument 

o evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018. 

18 Publikováno jako Diskusní dokument 

o evropské ekonomice č. 074 v lednu 2018. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Každé okno by se mělo skládat ze 

dvou složek, totiž složky EU a složky 

členského státu. Složka EU by měla 

přiměřeným způsobem řešit celounijní 

selhání trhu nebo suboptimální investiční 

(19) Každé okno by se mělo skládat ze 

dvou složek, totiž složky EU a složky 

členského státu. Složka EU by měla 

přiměřeným způsobem řešit celounijní 

selhání trhu, především v případě 
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podmínky; podporované akce by měly mít 

jasnou evropskou přidanou hodnotu. 

Složka členského státu by měla dát 

členským státům možnost přispět částí 

svých zdrojů z fondů v rámci sdíleného 

řízení na tvorbu rezerv pro záruku EU 

s cílem využít záruky EU na finanční či 

investiční operace, které mají řešit 

specifická selhání trhu nebo suboptimální 

investiční podmínky na jejich vlastním 

území, a to včetně znevýhodněných 

a odlehlých oblastí, jako jsou 

nejvzdálenější regiony Unie, za účelem 

plnění cílů fondu v rámci sdíleného řízení. 

Akce podporované z Fondu InvestEU 

prostřednictvím složky EU nebo složky 

členského státu by neměly duplikovat či 

vytěsňovat soukromé financování ani 

narušovat hospodářskou soutěž na vnitřním 

trhu. 

přeshraničních projektů, nebo 

suboptimální investiční podmínky; 

podporované akce by měly mít jasnou 

evropskou přidanou hodnotu. Složka 

členského státu by měla dát členským 

státům možnost přispět částí svých zdrojů 

z fondů v rámci sdíleného řízení na tvorbu 

rezerv pro záruku EU s cílem využít záruky 

EU na finanční či investiční operace, které 

mají řešit specifická selhání trhu nebo 

suboptimální investiční podmínky na jejich 

vlastním území, a to včetně 

znevýhodněných a odlehlých oblastí, jako 

jsou nejvzdálenější regiony Unie, za 

účelem plnění cílů fondu v rámci sdíleného 

řízení. Akce podporované z Fondu 

InvestEU prostřednictvím složky EU nebo 

složky členského státu by neměly 

duplikovat či vytěsňovat soukromé 

financování ani narušovat hospodářskou 

soutěž na vnitřním trhu. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Záruka EU tvořící základ Fondu 

InvestEU by měla být prováděna nepřímo 

Komisí, která se bude opírat o prováděcí 

partnery s přístupem ke konečným 

příjemcům. Komise by měla s jednotlivými 

prováděcími partnery uzavřít záruční 

dohodu přidělující záruční kapacitu 

z Fondu InvestEU, aby podpořila jejich 

finanční a investiční operace, které splňují 

cíle a kritéria způsobilosti Fondu InvestEU. 

Fond InvestEU by měl mít specifickou 

strukturu řízení, která zajistí vhodné 

využívání záruky EU. 

(24) Záruka EU tvořící základ Fondu 

InvestEU by měla být prováděna nepřímo 

Komisí, která se bude opírat o prováděcí 

partnery s přístupem ke konečným 

příjemcům. Komise by měla s jednotlivými 

prováděcími partnery uzavřít záruční 

dohodu přidělující záruční kapacitu 

z Fondu InvestEU, aby podpořila jejich 

finanční a investiční operace, které splňují 

cíle a kritéria způsobilosti Fondu InvestEU. 

Fond InvestEU by měl mít specifickou 

strukturu řízení, která zajistí vhodné 

využívání záruky EU, aniž by vytvářela 

nadměrnou administrativní zátěž. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 
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Bod odůvodnění 30 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(30) Aby se zajistilo, že se intervence 

v rámci složky EU Fondu InvestEU 

zaměřují na selhání trhu a suboptimální 

investiční situace na úrovni EU a že 

zároveň splňují cíl co největšího 

geografického dosahu, měla by být záruka 

EU přidělena prováděcím partnerům, kteří 

samostatně nebo společně s dalšími 

prováděcími partnery mohou působit 

alespoň ve třech členských státech. 

Předpokládá se však, že přibližně 75 % 

záruky EU v rámci složky EU by bylo 

přiděleno prováděcímu partnerovi nebo 

partnerům, kteří mohou finanční produkty 

v rámci Fondu InvestEU nabídnout ve 

všech členských státech. 

(30) Aby se zajistilo, že se intervence 

v rámci složky EU Fondu InvestEU 

zaměřují na selhání trhu a suboptimální 

investiční situace na úrovni EU a že 

zároveň splňují cíl co největšího 

geografického dosahu, měla by být záruka 

EU přidělena prováděcím partnerům, kteří 

samostatně nebo společně s dalšími 

prováděcími partnery mohou působit 

alespoň ve dvou členských státech. 

Předpokládá se však, že přibližně 75 % 

záruky EU v rámci složky EU by bylo 

přiděleno prováděcímu partnerovi nebo 

partnerům, kteří mohou finanční produkty 

v rámci Fondu InvestEU nabídnout ve 

všech členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 33 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(33) Fond InvestEU by měl podle 

potřeby umožňovat bezproblémovou 

a účinnou kombinaci grantů či finančních 

nástrojů nebo grantů a finančních nástrojů, 

které jsou financovány z rozpočtu EU nebo 

z inovačního fondu systému EU pro 

obchodování s emisemi (ETS), s touto 

zárukou v situacích, kdy je to nezbytné pro 

nejlepší podporu investic za účelem řešení 

konkrétních selhání trhu nebo 

suboptimálních investičních situací. 

(33) Fond InvestEU by měl podle 

potřeby umožňovat bezproblémovou 

a účinnou kombinaci grantů či finančních 

nástrojů nebo grantů a finančních nástrojů, 

které jsou financovány z rozpočtu EU nebo 

jakéhokoli jiného fondu ad hoc, jako je 

inovační fond systému EU pro 

obchodování s emisemi (ETS), s touto 

zárukou v situacích, kdy je to nezbytné pro 

nejlepší podporu investic za účelem řešení 

konkrétních selhání trhu nebo 

suboptimálních investičních situací. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 35 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(35) Poradenské centrum InvestEU by 

mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 

investičních projektů v každém okně. 

Kromě toho by se mělo v rámci Programu 

InvestEU počítat s meziodvětvovou 

komponentou, která pro potřeby centrálně 

řízených programů Unie zajistí jedno 

správní místo a pomoc pro rozvoj projektů 

s přesahem do různých oblastí politik. 

(35) Poradenské centrum InvestEU by 

mělo podporovat vytvoření solidní rezervy 

investičních projektů v každém okně tím, 

že zajistí účinné provádění zeměpisné 

diverzifikace přispívající k plnění cíle 

Unie, kterým je dosažení hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti a zmenšení 

rozdílů mezi regiony. Poradenské centrum 

by mělo věnovat zvláštní pozornost 

menším a přeshraničním projektům 

a projektům s přidanou hodnotou EU. 

Kromě toho by se mělo v rámci Programu 

InvestEU počítat s meziodvětvovou 

komponentou, která pro potřeby centrálně 

řízených programů Unie zajistí jedno 

správní místo a pomoc pro rozvoj projektů 

s přesahem do různých oblastí politik. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 36 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(36) V zájmu zajištění širokého 

zeměpisného dosahu poradenských služeb 

v rámci Unie a úspěšného využití místních 

znalostí o Fondu InvestEU by mělo být 

v případě potřeby a s ohledem na stávající 

režimy podpory zřízeno místní zastoupení 

Poradenského centra InvestEU, které by 

poskytovalo konkrétní proaktivní pomoc 

přizpůsobenou místním podmínkám 

v praxi. 

(36) V zájmu zajištění širokého 

a spravedlivého zeměpisného dosahu 

poradenských služeb v rámci Unie 

a úspěšného využití místních znalostí 

o Fondu InvestEU by mělo být s ohledem 

na stávající režimy podpory zřízeno 

v každém členském státě místní zastoupení 

Poradenského centra InvestEU, které by 

poskytovalo konkrétní proaktivní pomoc 

přizpůsobenou místním podmínkám 

v praxi, zejména v oblastech, které mají 

nejhorší výsledky v souvislosti se 

zadáváním veřejných zakázek. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 37 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) V souvislosti s Fondem InvestEU je 

nezbytná podpora budování kapacit za 

účelem rozvoje organizačních kapacit 

a činností tvorby trhu, které jsou potřebné 

k vytváření kvalitních projektů. Kromě 

toho je cílem vytvořit podmínky pro 

zvyšování potenciálního počtu způsobilých 

příjemců v rodících se segmentech trhu, 

zejména pokud malé individuální projekty 

výrazně zvyšují transakční náklady na 

úrovni projektu, jako je tomu v případě 

ekosystému sociálního financování. 

Podpora budování kapacit by proto měla 

doplňovat akce prováděné v rámci dalších 

programů Unie, které se vztahují na 

specifickou oblast politiky. 

(37) V souvislosti s Fondem InvestEU je 

nezbytná podpora budování kapacit za 

účelem rozvoje organizačních kapacit 

a činností tvorby trhu, které jsou potřebné 

k vytváření kvalitních projektů, zejména 

v méně rozvinutých zemích. Kromě toho je 

cílem vytvořit podmínky pro zvyšování 

potenciálního počtu způsobilých příjemců 

v rodících se segmentech trhu, zejména 

pokud malé individuální projekty výrazně 

zvyšují transakční náklady na úrovni 

projektu, jako je tomu v případě 

ekosystému sociálního financování. 

Podpora budování kapacit by proto měla 

doplňovat akce prováděné v rámci dalších 

programů Unie, které se vztahují na 

specifickou oblast politiky. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 47 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(47) Program InvestEU by měl řešit 

selhání trhu a suboptimální investiční 

situace v rámci celé EU a stanovit 

celounijní tržní testy inovativních 

finančních produktů a systémů k jejich 

šíření pro potřeby nových nebo 

komplexních selhání trhu. Z tohoto důvodu 

je opodstatněná akce na úrovni EU, 

(47) Program InvestEU by měl řešit 

nedostatky a selhání trhu a suboptimální 

investiční situace v rámci celé EU 

a stanovit celounijní tržní testy 

inovativních finančních produktů 

a systémů k jejich šíření pro potřeby 

nových nebo komplexních selhání trhu. 

Z tohoto důvodu je opodstatněná akce na 

úrovni EU, 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tímto nařízením se zřizuje Fond InvestEU 

poskytující záruky EU na finanční 

a investiční operace realizované 

Tímto nařízením se zřizuje Fond InvestEU 

poskytující záruky EU na finanční 

a investiční operace realizované 
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prováděcími partnery na podporu interních 

politik EU. 

prováděcími partnery na podporu interních 

politik EU a stanoví se podmínky vztahů 

s různými partnery v rámci působnosti 

tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) udržitelnosti ekonomiky EU 

a jejímu růstu; 

b) udržitelnosti ekonomiky EU 

a jejímu růstu, včetně cílů v oblasti 

klimatu; 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) integraci kapitálových trhů Unie 

a posilování jednotného trhu včetně řešení 

roztříštěnosti kapitálových trhů Unie, 

diverzifikace zdrojů financování podniků 

Unie a propagace udržitelného financování. 

d) integraci kapitálových trhů Unie 

a posilování jednotného trhu včetně řešení 

roztříštěnosti kapitálových trhů Unie, 

diverzifikace zdrojů financování podniků 

Unie, především malých a středních 

podniků a startupů, a propagace 

udržitelného financování. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) plnění cílů Unie v oblasti klimatu, 

jakož i k zajišťování dlouhodobých 

environmentálních a společenských 

přínosů. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 
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Čl. 3 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zvyšování přístupnosti 

a dostupnosti mikrofinancování 

a financování sociálních podniků, podpora 

finančních a investičních operací 

souvisejících se sociálními investicemi 

a dovednostmi a rozvoj a konsolidace trhů 

pro sociální investice v oblastech 

uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. d). 

d) usnadnění přístupu 

k mikrofinancování a financování 

sociálních podniků, podpora finančních 

a investičních operací souvisejících se 

sociálními investicemi a dovednostmi 

a rozvoj a konsolidace trhů pro sociální 

investice v odvětvích uvedených v čl. 7 

odst. 1 písm. d). 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) posílení dobrých životních 

podmínek v EU snížením chudoby 

a usnadněním spravedlivější distribuce 

v oblasti příjmů; 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d b (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 db) podpora investic do hmotných 

a nehmotných aktiv s cílem stimulovat 

růst a soudržnost, investice 

a zaměstnanost; 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Záruka EU pro účely složky EU uvedené 

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

EUR (v běžných cenách). Budou na ni 

Záruka EU pro účely složky EU uvedené 

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

EUR (v běžných cenách). Budou na ni 
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vytvořeny rezervy ve výši 40 %. vytvořeny rezervy ve výši 40 %, tzn. 

15 200 000 000 EUR (13 065 000 000 ve 

stálých cenách). 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely složky členského státu uvedené 

v čl. 8 odst. 1 písm. b) lze poskytnout 

doplňující prostředky záruky EU za 

předpokladu, že členské státy přidělí 

v souladu s [čl. 10 odst. 1] nařízení 

[[o společných ustanoveních] č.]28 a čl. [75 

odst. 1] nařízení [[Plán SZP] č.]29 

odpovídající částky. 

Pro účely složky členského státu uvedené 

v čl. 8 odst. 1 písm. b) lze poskytnout 

doplňující prostředky záruky EU za 

předpokladu, že celostátní a regionální 

orgány členských států přidělí v souladu 

s [čl. 10 odst. 1] nařízení [[o společných 

ustanoveních] č.]1a a čl. [75 odst. 1] 

nařízení [[Plán SZP] č.]1b odpovídající 

částky. 

__________________ __________________ 

 1a bude doplněno 

 1b bude doplněno 

28   

29   

Pozměňovací návrh  35 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Orientační rozdělení částky 

uvedené v odst. 1 prvním pododstavci je 

uvedeno v příloze I tohoto nařízení. 

Komise může částky uvedené v příloze I 

v relevantních případech upravit až o 15 % 

na každý cíl. O veškerých úpravách 

uvědomí Evropský parlament a Radu. 

2. Orientační rozdělení částky 

uvedené v odst. 1 prvním pododstavci je 

uvedeno v příloze I tohoto nařízení. 

Komise může částky uvedené v příloze I 

v relevantních případech upravit až o 15 % 

na každý cíl. O veškerých úpravách 

uvědomí Evropský parlament a Radu. 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V případě, že bude zapotřebí 

poskytnout další prostředky, budou tyto 

prostředky odečteny od rozpětí ročního 

rozpočtu EU nebo nástroje pružnosti, 

avšak za žádných okolností nebudou 

odečteny z rozpočtových položek nebo 

prostředků, které již byly přiděleny. 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Prostředky uvedené v odstavci 3 lze 

také použít na technickou a správní pomoc 

určenou pro provádění Programu 

InvestEU, jako jsou přípravné, 

monitorovací, kontrolní, auditní 

a hodnoticí činnosti, včetně korporátních 

systémů informačních technologií. 

4. Prostředky uvedené v odstavci 3 lze 

také použít na technickou a správní pomoc 

určenou pro provádění Programu 

InvestEU, jako jsou informační, 

vzdělávací, přípravné, monitorovací, 

kontrolní, auditní a hodnoticí činnosti, 

včetně korporátních systémů informačních 

technologií. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přistupující země, kandidátské 

země a potenciální kandidáti v souladu 

s obecnými zásadami a obecnými 

podmínkami pro jejich účast v programech 

Unie stanovenými v příslušných 

rámcových dohodách a rozhodnutích Rady 

o přidružení nebo v obdobných dohodách a 

v souladu se zvláštními podmínkami 

stanovenými v dohodách mezi Unií 

a těmito subjekty; 

b) přistupující země a kandidátské 

země v souladu s obecnými zásadami 

a obecnými podmínkami pro jejich účast 

v programech Unie stanovených 

v příslušných rámcových dohodách 

a rozhodnutích Rady o přidružení nebo 

obdobných dohodách a v souladu se 

zvláštními podmínkami stanovenými 

v dohodách mezi Unií a těmito subjekty; 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 
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Čl. 7 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Fond InvestEU bude fungovat 

prostřednictvím následujících čtyř oken, 

která budou zaměřena na selhání trhu nebo 

suboptimální investiční situace v daných 

oblastech působnosti: 

1. Fond InvestEU bude fungovat 

prostřednictvím následujících čtyř oken, 

která budou zaměřena na mezery na trhu 

nebo jeho selhání nebo suboptimální 

investiční situace v daných oblastech 

působnosti, včetně nejvzdálenějších 

regionů: 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 

zahrnuje udržitelné investice v oblasti 

dopravy, energie, digitálního propojení, 

dodávek a zpracování surových materiálů, 

vesmíru, oceánů a vody, odpadů, přírodní 

a další environmentální infrastruktury, 

vybavení, mobilních aktiv a zavádění 

inovativních technologií, které přispívají 

k dosažení unijních cílů environmentální 

nebo sociální udržitelnosti či obojího nebo 

splňují unijní normy environmentální nebo 

sociální udržitelnosti; 

a) okno pro udržitelnou infrastrukturu: 

zahrnuje udržitelné investice v oblasti 

dopravy, včetně multimodální dopravy, 

cestovního ruchu, energie se zaměřením 

na obnovitelné zdroje energie 

a energetickou účinnost, v oblasti 

digitálního propojení, dodávek 

a zpracování surových materiálů, vesmíru, 

oceánů a vnitrozemské vody, odpadů, 

přírodní a další environmentální 

infrastruktury, vybavení, mobilních aktiv 

a zavádění inovativních technologií, které 

přispívají k dosažení unijních cílů 

environmentální nebo sociální udržitelnosti 

či obojího nebo splňují unijní normy 

environmentální nebo sociální 

udržitelnosti; 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) okno pro sociální investice 

a dovednosti: zahrnuje mikrofinancování, 

financování sociálních podniků a sociální 

ekonomiku, dovednosti, vzdělávání, 

odbornou přípravu a související služby, 

d) okno pro sociální investice: 

zahrnuje mikrofinancování, financování 

sociálních podniků a sociální ekonomiku, 

spravedlivý přechod pro zaměstnance, 
dovednosti, vzdělávání, odbornou přípravu 
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sociální infrastrukturu (včetně sociálního 

a studentského bydlení), sociální inovace, 

zdravotní a dlouhodobou péči, začlenění 

a přístupnost, kulturní aktivity se 

sociálním cílem, začleňování zranitelných 

osob včetně občanů třetích zemí. 

a související služby, sociální infrastrukturu, 

zdravotní a dlouhodobou péči se zvláštním 

zaměřením na nejchudší vrstvy 

obyvatelstva a začleňování 

nejzranitelnějších osob včetně občanů 

třetích zemí, kteří zákonně pobývají 

v některém z členských států EU. 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční a investiční operace v rámci okna 

pro udržitelnou infrastrukturu dle odst. 1 

písm. a) podléhají přezkoumání z hlediska 

klimatické, environmentální a sociální 

udržitelnosti s cílem minimalizovat 

škodlivý dopad a maximalizovat přínosy 

pro klima, životní prostředí a sociální 

rozměr. Za tímto účelem poskytnou 

předkladatelé žádající financování 

adekvátní informace podle pokynů 

vytvořených Komisí. Z přezkumu budou 

vyloučeny malé projekty do určité velikosti 

definované v pokynech. 

Finanční a investiční operace v rámci okna 

pro udržitelnou infrastrukturu dle odst. 1 

písm. a) podléhají přezkoumání z hlediska 

klimatické, environmentální a sociální 

udržitelnosti s cílem minimalizovat 

škodlivý dopad a maximalizovat přínosy 

pro klima, životní prostředí a sociální 

rozměr. Za tímto účelem poskytnou 

předkladatelé žádající financování 

adekvátní informace podle pokynů 

vytvořených Komisí ve formě aktu 

v přenesené pravomoci a s přihlédnutím 

ke kritériím stanoveným v [nařízení 

o zřízení rámce pro usnadnění 

udržitelného investování, 

COM(2018)353]. Z přezkumu budou 

případně vyňaty malé projekty do určité 

velikosti definované v pokynech. 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zajistit v souvislosti s adaptací 

odolnost vůči potenciálním nepříznivým 

dopadům změny klimatu prostřednictvím 

vyhodnocení klimatické zranitelnosti 

a rizik včetně příslušných adaptačních 

opatření a v souvislosti se zmírňováním 

zajistit integraci nákladů na emise 

skleníkových plynů a pozitivního efektu 

a) zajistit v souvislosti s adaptací 

odolnost vůči potenciálním nepříznivým 

dopadům změny klimatu prostřednictvím 

vyhodnocení klimatické zranitelnosti 

a rizik včetně příslušných adaptačních 

opatření a v souvislosti se zmírňováním 

zajistit integraci nákladů na emise 

skleníkových plynů a pozitivního efektu 
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opatření na zmírňování změny klimatu 

v analýze nákladů a přínosů; 

opatření na zmírňování změny klimatu 

v analýze nákladů a přínosů a zajistit 

soulad s cíli a normami EU v oblasti 

životního prostředí; 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) odhadnout pozitivní dopad na 

plnění cílů EU v oblasti klimatu 

a energetiky stanovených ve strategiích 

EU pro oblast klimatu a energetické 

účinnosti. 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Prováděcí partneři budou 

poskytovat informace nezbytné k tomu, 

aby bylo možné sledovat investice, které 

přispívají k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a životního prostředí, a to na 

základě pokynů, které poskytne Komise. 

4. Prováděcí partneři budou 

poskytovat informace nezbytné k tomu, 

aby bylo možné sledovat investice, které 

přispívají k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a životního prostředí, a to na 

základě pokynů, které poskytne Komise, 

a posuzovat soulad operací s nařízením 

o zřízení rámce pro usnadnění 

udržitelného investování 

(COM(2018)353); 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Prováděcí partneři stanoví cíl, aby 

alespoň 50 % investic v rámci okna pro 

udržitelnou infrastrukturu přispívalo 

k plnění cílů Unie v oblasti klimatu 

a životního prostředí. 

5. Prováděcí partneři stanoví cíl, aby 

alespoň 40 % operací na podporu investic 

v rámci okna pro udržitelnou infrastrukturu 

přispívalo k plnění cílů Unie v oblasti 

klimatu a životního prostředí v souvislosti 

se závazky přijatými podle Rámcové 
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úmluvy OSN o změně klimatu COP21. 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Komise společně s prováděcími 

partnery usiluje o to, aby část rozpočtové 

záruky použité pro okno pro udržitelnou 

infrastrukturu byla rozdělena tak, aby 

byla dosažena rovnováha mezi opatřeními 

v různých oblastech. 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 5 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5b. V oblasti dopravy alespoň 10 % 

investic v rámci okna pro udržitelnou 

infrastrukturu přispívá k dosažení cíle 

Unie odstranit smrtelné silniční nehody 

a závažná zranění do roku 2050 

a renovovat železniční a silniční mosty 

a tunely v zájmu jejich bezpečnosti. 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a – písm. iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) nová či komplexní selhání trhu 

nebo suboptimální investiční situace se 

záměrem vyvinout nová finanční řešení 

a struktury trhu; 

iii) nová či komplexní selhání trhu, 

vícestranné mezinárodní přeshraniční 

projekty nebo suboptimální investiční 

situace se záměrem vyvinout nová finanční 

řešení a struktury trhu; 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a – písm. iii a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iiia) intenzivnější spolupráce na 

formulování, přípravě a provádění 

přeshraničních projektů v oblasti dopravy. 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) složka členského státu je zaměřena 

na specifická selhání trhu a suboptimální 

investiční situace v jednom nebo několika 

členských státech za účelem plnění cílů 

přispívajících fondů v rámci sdíleného 

řízení. 

b) složka členského státu je zaměřena 

na specifická selhání trhu a suboptimální 

investiční situace v jednom nebo několika 

členských státech za účelem plnění cílů 

přispívajících fondů v rámci sdíleného 

řízení. Mezi regionálním orgánem 

členského státu a Komisí může být 

uzavřena také dohoda o příspěvcích. Tato 

dohoda pak stanoví investiční činnosti na 

území přispívajícího regionu a podléhá 

stejným podmínkám, jaké jsou stanoveny 

v článku 9 nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členský stát a Komise uzavřou dohodu 

o příspěvcích nebo dodatek k této dohodě 

do čtyř měsíců od rozhodnutí Komise 

o přijetí dohody o partnerství nebo plánu 

SZP nebo současně s rozhodnutím Komise 

o změně programu nebo plánu SZP. 

Členský stát a Komise uzavřou dohodu 

o příspěvcích nebo dodatek k této dohodě 

do tří měsíců od rozhodnutí Komise 

o přijetí dohody o partnerství nebo plánu 

SZP nebo současně s rozhodnutím Komise 

o změně programu nebo plánu SZP. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 2 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) přeshraniční projekty mezi subjekty 

umístěnými nebo usazenými v jednom 

nebo více členských státech a dosahující do 

jedné nebo více třetích zemí včetně 

přistupujících zemí, kandidátských zemí 

a potenciálních kandidátů, zemí, na něž se 

vztahuje evropská politika sousedství, zemí 

Evropského hospodářského prostoru nebo 

zemí Evropského sdružení volného 

obchodu nebo do zámořské země nebo 

území dle vymezení v příloze II SFEU 

nebo do přidružené třetí země, ať už v dané 

třetí zemi nebo zámořské zemi či území 

existuje či neexistuje partner; 

a) přeshraniční projekty mezi subjekty 

umístěnými nebo usazenými v jednom 

nebo více členských státech a dosahující do 

jedné nebo více třetích zemí včetně 

přistupujících a kandidátských zemí, zemí, 

na něž se vztahuje evropská politika 

sousedství, zemí Evropského 

hospodářského prostoru nebo zemí 

Evropského sdružení volného obchodu 

nebo do zámořské země nebo území dle 

vymezení v příloze II SFEU nebo do 

přidružené třetí země, ať už v dané třetí 

zemi nebo zámořské zemi či území existuje 

či neexistuje partner; 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro složku EU musí způsobilé protistrany 

vyjádřit svůj zájem a být schopné krýt 

finanční a investiční operace alespoň ve 

třech členských zemích. Prováděcí partneři 

mohou rovněž krýt finanční a investiční 

operace alespoň ve třech zemích tak, že se 

sdruží do skupiny. 

Pro složku EU musí způsobilé protistrany 

vyjádřit svůj zájem a být schopné krýt 

finanční a investiční operace alespoň ve 

dvou členských zemích. Prováděcí partneři 

mohou rovněž krýt finanční a investiční 

operace alespoň ve dvou zemích tak, že se 

sdruží do skupiny. Tato podmínka může 

být splněna tím, že finanční a investiční 

operace budou pokryty v jednom regionu 

některého členského státu. 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro složku členského státu může příslušný 

členský stát jako prováděcího partnera 

navrhnout jednu nebo více způsobilých 

protistran z těch partnerů, kteří vyjádřili 

svůj zájem podle čl. 9 odst. 3 písm. c). 

Pro složku členského státu může příslušný 

orgán dotčeného členského státu nebo 

regionu jako prováděcího partnera 

navrhnout jednu nebo více způsobilých 

protistran z těch partnerů, kteří vyjádřili 

svůj zájem podle čl. 9 odst. 3 písm. c). 
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Pozměňovací návrh  56 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud příslušný členský stát nenavrhne 

prováděcího partnera, bude Komise 

postupovat v souladu s druhým 

pododstavcem tohoto odstavce a vybere 

partnera z těch prováděcích partnerů, kteří 

jsou schopni krýt finanční a investiční 

operace v příslušných geografických 

oblastech. 

Pokud příslušný členský stát nebo region 

nenavrhne prováděcího partnera, bude 

Komise postupovat v souladu s druhým 

pododstavcem tohoto odstavce a vybere 

partnera z těch prováděcích partnerů, kteří 

jsou schopni krýt finanční a investiční 

operace v příslušných geografických 

oblastech. 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) dosahovalo geografické 

rozmanitosti; 

d) dosahovalo vyvážené geografické 

rozmanitosti mezi členskými státy; 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Odměny za podstoupení rizika 

budou rozděleny mezi Unii a prováděcího 

partnera v poměru odrážejícím jejich podíl 

na podstupovaném riziku ve vztahu 

k portfoliu finančních a investičních 

operací nebo v relevantních případech 

k jednotlivým operacím. Prováděcí partner 

bude mít vlastní odpovídající rizikovou 

expozici ve vztahu k finančním 

a investičním operacím podpořeným 

zárukou EU, ledaže by ve výjimečných 

případech cíle politiky, na které se 

prováděný finanční produkt zaměřuje, byly 

takové povahy, že by prováděcí partner 

nemohl vlastní kapacitou k podstupování 

1. Odměny za podstoupení rizika 

budou rozděleny mezi Unii a prováděcího 

partnera v poměru odrážejícím jejich podíl 

na podstupovaném riziku ve vztahu 

k portfoliu finančních a investičních 

operací nebo v relevantních případech 

k jednotlivým operacím. Prováděcí partner 

bude mít vlastní vyrovnanou rizikovou 

expozici ve vztahu k finančním 

a investičním operacím podpořeným 

zárukou EU, a tudíž zárukou pro případ 

první ztráty, ledaže by cíle politiky, na 

které se prováděný finanční produkt 

zaměřuje, byly takové povahy, že by 

prováděcí partner nemohl vlastní kapacitou 
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rizika v rozumné míře přispět. k podstupování rizika v rozumné míře 

přispět. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Zápisy ze schůzí poradní komise 

jsou zveřejňovány na k tomu určených 

webových stránkách. 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Poradenské centrum InvestEU poskytuje 

poradenskou podporu na národní, 

regionální a místní úrovni, včetně 

nejvzdálenějších regionů, s cílem 

podporovat projekty a zajistit, aby byly 

sociální a environmentální aspekty 

zohledňovány v průběhu celého 

projektového cyklu. Tato podpora 

zahrnuje asistenci pro rozvoj projektů 

a budování kapacit. 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 

Čl. 20 – odst. 2 – písm. f a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 fa) provádí komunikační akce s cílem 

zvyšovat povědomí o dostupné podpoře ze 

strany poradenského centra pro 

předkladatele projektů a pro finanční 

a jiné zprostředkovatele a obecněji 

o příležitostech, které nabízí program 

InvestEU. 
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Pozměňovací návrh  62 

Návrh nařízení 

Čl. 21 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise zřídí Portál InvestEU. 

Portál je snadno přístupnou a uživatelsky 

přívětivou databází projektů, která 

poskytuje relevantní informace o každém 

projektu. 

1. Komise zřídí Portál InvestEU. 

Portál je uživatelsky vstřícnou databází 

projektů přístupnou ve všech úředních 

jazycích EU, která poskytuje relevantní 

informace o každém projektu. 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komise stanoví metodiku pro výběr 

kvalitativních ukazatelů umožňujících 

přesné posouzení pokroku dosaženého při 

plnění cílů stanovených v článku 3. Na 

základě této metodiky Komise doplní 

přílohu III, a to nejpozději do 1. ledna 

2021. 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 

provádění programu a jeho výsledků byly 

shromažďovány účinně, efektivně a včas. 

Za tímto účelem se prováděcím partnerům 

a případně dalším příjemcům finančních 

prostředků Unie uloží přiměřené 

požadavky na vykazování. 

3. Systém vykazování výkonnosti 

zajistí, aby údaje pro monitorování 

provádění programu a jeho výsledků byly 

vhodné pro hloubkovou analýzu 

dosaženého pokroku a zaznamenaných 

obtíží a aby byly shromažďovány účinně, 

efektivně a včas. Za tímto účelem se 

prováděcím partnerům a případně dalším 

příjemcům finančních prostředků Unie 

uloží přiměřené požadavky na vykazování. 

Systém vykazování zajistí jasné mapování 

segmentů politiky upřesněných 

v oblastech způsobilých pro finanční 

a investiční operace, které stanoví příloha 
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II. 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Hodnocení se provádějí včas tak, 

aby je bylo možné promítnout do 

rozhodovacího procesu. 

1. Hodnocení se provádějí včas tak, 

aby je bylo možné promítnout do 

rozhodovacího procesu. Tato hodnocení 

rovněž poskytují kvalitativní posouzení 

pokroku dosaženého při plnění cílů 

stanovených v článku 3. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Záruka EU, platby a zpětné získávání 

částek, jakož i operace v rámci programu 

InvestEU jsou auditovány Účetním 

dvorem. Do 18 měsíců po vstupu tohoto 

nařízení v platnost by měla být vydána 

zvláštní zpráva Účetního dvora. 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Příloha I – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V souladu s článkem 4 tohoto nařízení 

může být toto rozdělení upraveno během 

rozpočtového roku s ohledem na vývoj 

jednotlivých cílů uvedených v čl. 3 odst. 2 

tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

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

a) rozšíření výroby, dodávek nebo 

využití čisté a udržitelné energie 

z obnovitelných zdrojů; 

a) rozšíření výroby a podpory 

rychlého zavádění, dodávek nebo využití 

čisté a udržitelné energie z obnovitelných 

zdrojů; 

 

Pozměňovací návrh  69 

Návrh nařízení 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) výroby a dodávek syntetických 

paliv z obnovitelných / uhlíkově 

neutrálních zdrojů; alternativních paliv 

d) výroby a dodávek syntetických 

paliv z obnovitelných / uhlíkově 

neutrálních zdrojů; alternativních paliv pro 

všechny druhy dopravy; 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Rozvoj udržitelné dopravní 

infrastruktury, vybavení a inovativních 

technologií v souladu s prioritami Unie 

v odvětví dopravy a se závazky přijatými 

v rámci Pařížské dohody, zejména 

prostřednictvím: 

2. Rozvoj udržitelné a bezpečné 

dopravní infrastruktury a řešení v oblasti 

mobility, vybavení a inovativních 

technologií v souladu s prioritami Unie 

v odvětví dopravy a se závazky přijatými 

v rámci Pařížské dohody, zejména 

prostřednictvím: 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) projektů na podporu rozvoje 

infrastruktury TEN-T, včetně městských 

uzlů, námořních a vnitrozemských 

přístavů, multimodálních terminálů a jejich 

napojení na hlavní sítě; 

a) projektů na podporu rozvoje 

infrastruktury TEN-T, včetně městských 

uzlů, námořních a vnitrozemských 

přístavů, letišť, multimodálních terminálů 

a jejich napojení na hlavní sítě 

a telematických aplikací stanovených 
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v nařízení EU č. 1315/2013; 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) projektů v oblasti infrastruktury 

TEN-T, které umožňují využívání alespoň 

dvou různých druhů dopravy, zejména 

terminálů multimodální nákladní 

přepravy a uzlů osobní dopravy; 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) inteligentních a udržitelných 

projektů městské mobility (se zaměřením 

na druhy městské dopravy s nízkými 

emisemi, dostupnost, znečištění ovzduší 

a hluk, spotřebu energie a nehody); 

b) inteligentních a udržitelných 

projektů městské mobility, včetně 

vnitrozemské lodní dopravy a letecké 

dopravy (se zaměřením na druhy městské 

dopravy s nízkými emisemi, 

nediskriminační dostupnost, znečištění 

ovzduší a hluk, spotřebu energie a vyšší 

bezpečnost, a to i pro cyklisty a chodce); 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) podpory obnovy a dovybavení 

mobilních dopravních prostředků za 

účelem zavádění nízkoemisních řešení 

v oblasti mobility; 

c) podpory obnovy a dovybavení 

mobilních dopravních prostředků za 

účelem zavádění nízkoemisních řešení 

v oblasti mobility, včetně využití 

alternativních paliv a syntetických paliv 

z obnovitelných / uhlíkově neutrálních 

zdrojů ve vozidlech všech druhů dopravy; 

Pozměňovací návrh  75 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) železniční infrastruktury, jiných 

projektů v oblasti železniční dopravy 

a námořních přístavů; 

d) železniční infrastruktury, jiných 

projektů v oblasti železniční dopravy, 

infrastruktury vnitrozemských vodních 

cest a námořních přístavů a „námořních 

dálnic“; 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) infrastruktury pro alternativní 

paliva, včetně infrastruktury pro elektrické 

dobíjení. 

e) infrastruktury pro alternativní 

paliva pro všechny druhy dopravy, včetně 

infrastruktury pro elektrické dobíjení. 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. e a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ea) inteligentních a udržitelných 

projektů se zaměřením na 

 – silniční bezpečnost (včetně vyšší 

bezpečnosti řidičů a cestujících a snížení 

počtu smrtelných nehod a vážně 

zraněných osob), 

 – dostupnost (včetně venkovských oblastí), 

 – snížení emisí, 

 – rozvoj a zavádění nových dopravních 

technologií a služeb, zejména ze strany 

malých a středních podniků a ve vztahu 

k propojeným a autonomním druhům 

dopravy a integrovanému vydávání 

jízdenek. 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. e b (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 eb) projektů na zachování nebo 

modernizaci stávající dopravní 

infrastruktury, včetně dálnic v rámci 

TEN-T, pokud je to zapotřebí pro 

modernizaci, zachování nebo zlepšení 

bezpečnosti silničního provozu, pro vývoj 

služeb inteligentních dopravních systémů 

nebo pro zaručení celistvosti 

infrastruktury a jejích standardů, zejména 

bezpečných parkovacích ploch a zařízení, 

alternativních čerpacích stanic 

a elektrických nabíjecích systémů; 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 2 – písm. e c (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ec) silniční infrastruktury pro dopravu 

v zemích podporovaných v rámci politiky 

soudržnosti, méně rozvinutých regionech 

či v rámci přeshraničních dopravních 

projektů; 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh nařízení 

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

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) ochrany soukromí a osobních 

údajů, 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) ostatních pokročilých digitálních f) ostatních pokročilých digitálních 
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technologií a služeb, které přispívají 

k digitalizaci průmyslu Unie. 

technologií a služeb, které přispívají 

k digitalizaci průmyslu Unie a začleňování 

digitálních technologií, služeb 

a dovedností v odvětví dopravy v Unii; 

Odůvodnění 

Digitalizace rapidně mění náš dopravní systém, od vozidel a služeb v oblasti mobility až po 

multimodální logistiku, navigaci apod. Program InvestEU by měl konkrétně podporovat 

využívání inovativních technologií v dopravě jakožto klíčovém hospodářském odvětví EU. 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh nařízení 

Příloha II – odst. 1 – bod 9 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Turistika: 9. Odvětví cestovního ruchu. 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh nařízení 

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

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) vzdělávání, školení a souvisejících 

služeb; 

c) vzdělávání, školení a souvisejících 

služeb, se zaměřením zejména na 

příležitosti v dopravě a jiných odvětvích, 

která se potýkají s nedostatkem 

pracovních sil, a na adaptaci na nové 

technologie; 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 3 – bod 3.3 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3.3 a Investice na podporu větší 

bezpečnosti řidičů a cestujících ve všech 

druzích dopravy, zejména v silniční 

dopravě 
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Pozměňovací návrh  85 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 4 – bod 4.4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4.4 Doprava: Zmobilizované investice 

do TEN-T, z toho: do hlavní sítě TEN-T 

4.4 Doprava: Zmobilizované investice 

do TEN-T, z toho: 

 – globální sítě a komplexní sítě v jejích 

částech vymezených v příloze k [nařízení 

č. XXX, vložte odkaz na nové nařízení 

o Nástroji pro propojení Evropy ], kterým 

se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy;  

 – multimodální infrastruktura; 

 – inovativní řešení přispívající 

k vyváženému poměru různých druhů 

dopravy, včetně vnitrozemské lodní 

dopravy a letecké dopravy; 

 – počet zavedených bodů infrastruktury 

pro alternativní paliva 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh nařízení 

Příloha III – bod 7 – bod 7.2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 7.2 a Podpora vysoce kvalifikované 

pracovní síly: počet zaměstnanců 

podporovaných za účelem udržení vysoce 

kvalifikované pracovní síly ve výrobě 

a službách a jejího přizpůsobení 

digitalizaci 
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