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9.1.2019 A8-0482/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a) Ekonomiky členských štátov 

naliehavo potrebujú verejný investičný 

plán zameraný na sociálnu, hospodársku 

a územnú súdržnosť, ktorého cieľom je 

zvýšiť celkový dopyt a investície do 

verejnej infraštruktúry, ktorá by následne 

mohla a mala využiť a posilniť súkromné 

investície. Len plán takéhoto typu môže 

byť účinný pri oživení rastu, boji proti 

nezamestnanosti a boji proti sociálnym, 

hospodárskym a územným nerovnostiam. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

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 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. 

(5) Fond InvestEU by mal prispieť 

nielen k zníženiu rozdielov vo výrobnej 

kapacite a hospodárskom rozvoji, ale aj k 

dosiahnutiu cieľov sociálnej a územnej 

súdržnosti. Na tieto účely by sa z neho 

mali podporovať projekty, ktoré 

prispievajú k priemyselnému rozvoju, 

výskumu a vývoju, primárnemu sektoru a 

sociálnemu pokroku, ktoré podporujú 

poskytovanie kvalitných verejných služieb 

okrem iného v oblasti vzdelávania, 

zdravotníctva, kultúry, základnej hygieny 
a riadenia odpadu, dopravy, komunikácií 

a v odvetví energetiky, ktoré vytvárajú 

pracovné miesta s právami, ktoré sú v 

konečnom dôsledku v súlade so zásadou 

doplnkovosti v regiónoch, kde sa 

vykonávajú. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

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 

zohľadňovať zásady ochrany občanov na 

verejných priestranstvách. Mali by sa tak 

(13) Nízka miera investícií do 

infraštruktúry v členských štátoch, a to vo 

verejnom i súkromnom sektore, počas 

finančnej krízy oslabila schopnosť Únie 

posilniť udržateľný rast, 

konkurencieschopnosť a konvergenciu. 

Rozsiahle investície do infraštruktúry v 

členských štátoch 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 zaručí viditeľnosť databázy 

projektov a odpoveď na osobitné potreby 

rastu a rozvoja každého regiónu a krajiny. 
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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. 

Or. pt 

Odôvodnenie 

Kľúčovou otázkou je riešenie osobitných potrieb rastu a rozvoja každého regiónu a krajiny, 

najmä tých, ktoré čelia najväčším ťažkostiam. Čoraz väčšia posadnutosť bezpečnosťou 

diktovanou činnosťami a politikami Európskej únie bola v poslednom období obzvlášť zjavná 

a v súčasnosti hrozí oslabením našich práv a slobôd pod zámienkou zaistenia verejnej 

bezpečnosti a zároveň klamlivým utajením zdrojov hlavných hrozieb pre bezpečnosť. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Fond InvestEU zaručí 

spravodlivé a vyvážené rozdelenie 

investícií medzi jednotlivé členské štáty a 

regióny EÚ. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) konkurencieschopnosti Únie 

vrátane inovácie a digitalizácie; 

a) hospodárskeho a územného 

rozvoja a súdržnosti v rámci členských 

štátov a medzi nimi vrátane rozvoja 

primárnych a sekundárnych odvetví a 

výrobnej kapacity, najmä pokiaľ ide o 

výskum a vývoj, ale aj spoľahlivosti 

miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a 

medzinárodnej dopravnej infraštruktúry, 

pričom sa zabezpečí dostupnosť 

finančných prostriedkov na verejné 

investície do poskytovania verejných 

statkov a služieb, a to najmä v odvetviach 

základnej hygieny a nakladania s 

odpadom, dopravy, komunikácií a 

energetiky; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) udržateľnosti hospodárstva Únie 

a jeho rastu; 

b) udržateľnosti hospodárstva 

členských štátov a ich rastu vrátane 

riešenia osobitných potrieb každého 

regiónu a krajiny s osobitným dôrazom na 

tie členské štáty, ktoré čelia výrazným 

ťažkostiam pri mobilizácii zdrojov 

potrebných na investície, pričom sa 

zabezpečí ochrana životného prostredia a 

podpora biodiverzity; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) sociálnej odolnosti a inkluzívnosti 

Únie; 

c) sociálnej súdržnosti vrátane 

podpory pracovných miest s právami a 

univerzálneho prístupu ku kvalitným 

verejným službám a sociálneho pokroku, 

čím sa zabezpečí, že finančné prostriedky 

budú nasmerované na verejné investície 

do odvetví vzdelávania, zdravotníctva a 

kultúry; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

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

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 3a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a) Program InvestEU by mal 

zabezpečiť, aby sa aspoň 50 % 

realizovaných investícií distribuovalo 

podľa geografických kritérií a kritérií 

súdržnosti, ktoré zabezpečia, že všetky 

členské štáty budú môžu využívať tento 

fond v obrátenej miere k ich úrovni 

sociálneho a hospodárskeho rozvoja. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

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 prístup mikropodnikov a malých 

a stredných podnikov k financiám a ich 

dostupnosť; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Zriadenie Programu InvestEU 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Každý segment politiky uvedený 

v článku 7 ods. 1 tvoria dve zložky, ktoré 

riešia špecifické zlyhania trhu alebo 

suboptimálne investičné situácie takto: 

1. Každý segment politiky uvedený 

v článku 7 ods. 1 má za cieľ riešiť potreby 

verejných investícií, nedostatky výrobných 

kapacít, zastaranosť výrobných 

prostriedkov, špecifické zlyhania trhu 

alebo suboptimálne investičné situácie 

takto: 

Or. pt 

 

 


