
 

AM\1173540SK.docx  PE631.636v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

10.1.2019 A8-0482/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (13a) Program InvestEU by mal zlepšiť 

postavenie občanov a spoločenstiev, ktoré 

chcú investovať do udržateľnejšej, 

dekarbonizovanej spoločnosti vrátane 

energetickej transformácie. Keďže 

[revidovaná smernica o energii z 

obnoviteľných zdrojov] a [revidovaná 

smernica o elektrine] v súčasnosti 

zohľadňujú a podporujú obnoviteľné 

zdroje energie a energetické spoločenstvá 

občanov a samospotrebiteľov 

využívajúcich energiu z obnoviteľných 

zdrojov ako kľúčových aktérov 

energetickej transformácie Únie, 

InvestEU by mal pomôcť uľahčiť účasť 

týchto subjektov na trhu. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Zložka v zodpovednosti členských 

štátov by mala mať špecifickú koncepciu, 

ktorá by umožnila, aby sa fondy v rámci 

zdieľaného riadenia mohli využívať na 

tvorbu rezerv na záruku vydanú Úniou. 

Táto kombinácia má za cieľ mobilizovať 

vysoký úverový rating Únie v záujme 

podpory celoštátnych a regionálnych 

investícií a zároveň zabezpečiť spoľahlivé 

riadenie rizík vyplývajúcich 

z podmienených záväzkov, a to tak, že sa 

záruka poskytnutá Komisiou bude 

implementovať v rámci nepriameho 

riadenia. Únia by mala ručiť za operácie 

financovania a investičné operácie 

uvedené v dohodách o záruke uzavretých 

medzi Komisiou a implementujúcimi 

partnermi v rámci zložky v zodpovednosti 

členských štátov, z fondov v rámci 

zdieľaného riadenia by sa mali tvoriť 

rezervy na záruku na základe miery tvorby 

rezerv stanovenej Komisiou v závislosti od 

povahy operácií a očakávaných 

výsledných strát a členský štát by prevzal 

tie straty, ktoré by boli nad očakávanými 

stratami, a to prostredníctvom vydania 

nadväznej záruky (back to back) 

v prospech Únie. Takéto dojednania by sa 

mali zahrnúť do jednej dohody 

o príspevku uzavretej s každým členským 

štátom, ktorý si takúto možnosť vyberie 

dobrovoľne. Dohoda o príspevku by mala 

vypúšťa sa 
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zahŕňať jednu alebo viaceré špecifické 

dohody o záruke, ktoré by sa 

implementovali v dotknutom členskom 

štáte. Stanovenie miery tvorby rezerv v 

jednotlivých prípadoch si vyžaduje 

odchýlku od [článku 211 ods. 1] 

nariadenia (EÚ, Euratom) XXXX19 (ďalej 

len „nariadenie o rozpočtových 

pravidlách“). V rámci tejto koncepcie sa 

stanovuje aj jednotný súbor pravidiel pre 

rozpočtové záruky podporované z fondov 

riadených centrálne alebo z fondov 

v rámci zdieľaného riadenia, čím sa 

uľahčuje ich kombinácia. 

_________________  

19  neplatí  

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 35 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(35) Poradenské centrum InvestEU by 

malo podporovať budovanie rozsiahlej 

databázy investičných projektov v každom 

segmente politiky. 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) Poradenské centrum InvestEU by 

malo podporovať budovanie rozsiahlej 

databázy investičných projektov v každom 

segmente politiky, čo umožní účinné 

vykonávanie geografickej diverzifikácie s 

cieľom prispieť k cieľu Únie v oblasti 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti a zníženiu regionálnych 

rozdielov. Poradenské centrum by malo 

venovať osobitnú pozornosť potrebe 

spájania malých projektov do väčších 

portfólií. Komisia by mala podpísať 

dohody so skupinou EIB a ďalšími 

implementujúcimi partnermi, a určiť ich 

tak ako partnerov poradenského centra. 

Komisia, skupina EIB a ďalší 

implementujúci partneri by mali úzko 

spolupracovať s cieľom zabezpečiť 

efektívnosť, synergie a účinné 

geografické pokrytie podpory v celej Únii, 

a to pri zohľadnení odborných znalostí a 

kapacít miestnych implementujúcich 

partnerov, ako aj existujúcich štruktúr, 

ako je Európske centrum investičného 

poradenstva. 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. 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

 

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). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Predchádzajúce skúsenosti z EFSI I a II naznačujú, že poradenské centrá boli rozhodujúcimi 

aktérmi v poskytovaní usmernení pre udržateľnosť investičných projektov, ako aj pri podpore 

zlučovania menších projektov do väčších, ambicióznejších projektov. Preto navrhujeme zvýšiť 

rozpočet pre poradenské centrá (kapitola V). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

 

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: 

a) aspoň 80 % investícií v rámci segmentu 

politiky týkajúceho sa udržateľnej 

infraštruktúry výrazneprispievalo k plneniu 

cieľov Únie v oblasti klímy a životného 

prostredia v súlade s Parížskou dohodou; 

b) v oblasti dopravy aspoň 10 % investícií 

v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 

udržateľnej infraštruktúry prispelo k 

splneniu cieľa Únie odstrániť smrteľné 

dopravné nehody a vážne zranenia do 

roku 2050 a renovovať železničné a 

cestné mosty a tunely v záujme ich 

bezpečnosti; 

c) aspoň 35 % investícií v rámci segmentu 

politiky týkajúceho sa výskumu, inovácií a 

digitalizácie prispievalo k plneniu cieľov 

programu Európsky horizont; 

d) významný podiel záruky poskytnutej 

MSP a spoločnostiam so strednou trhovou 

kapitalizáciou v rámci segmentu politiky 

týkajúceho sa MSP podporoval inovačné 

MSP; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 7a 

 Doplnkovosť 

 Na účely tohto nariadenia znamená 

„doplnkovosť“ podporu z Fondu 

InvestEU pre operácie, ktoré riešia 

zlyhania trhu alebo suboptimálne 

investičné situácie na úrovni celej Únie 

a/alebo členských štátov, ako sú napríklad 

dlhodobá návratnosť 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 ich 

implementujúci partneri nemohli vykonať 

v rovnakom rozsahu bez podpory Fondu 

InvestEU. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – nadpis 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Nesúhlasíme s presunom prostriedkov v rámci politiky súdržnosti do fondu InvestEU. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Prostredníctvom fondu InvestEU 

sa nesmú podporovať činnosti súvisiace s 

výrobou, spracúvaním, distribúciou, 

uskladňovaním alebo spaľovaním 

fosílnych palív alebo s dopravnou 

infraštruktúrou založenou na CO2. 

Or. en 

 


