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Pozměňovací návrh 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla zvýšit, pokud by opatření 
související s omezením volného pohybu 
osob zůstala v platnosti déle, než se v 
současné době předpokládá, nebo pokud by 
musela být z důvodu opětovného výskytu 
nákazy znovu uložena. Pokud nebude tento 
nedostatek kapitálu vyřešen, může to vést k 
delšímu období nižších investic a vyšší 
nezaměstnanosti. Dopad nedostatku 
kapitálu nebude ve všech odvětvích a ve 
všech členských státech stejný, což povede 
k vytvoření rozdílů na jednotném trhu. K 
tomu se přidává skutečnost, že schopnost 
poskytovat státní podporu se v jednotlivých 
členských státech značně liší.

(1) Na základě předpovědi z jara 2020, 
odhady Komise odvozené z údajů na 
úrovni podniků svědčí o tom, že částka na 
pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla podstatně zvýšit, pokud by 
opatření související s omezením volného 
pohybu osob zůstala v platnosti déle, než 
se v současné době předpokládá, nebo 
pokud by musela být z důvodu opětovného 
výskytu nákazy znovu uložena. Kromě 
toho ekonomická prognóza Komise z léta 
2020 předpovídá podstatně větší útlum 
hospodářství EU v roce 2020 a méně silné 
oživení v roce 2021, než se původně 
předpovídalo, což povede k ještě hlubší 
recesi s většími divergencemi.  V případě 
zátěžového scénáře, ve kterém by 
předpokládaná výše růstu HDP v roce 
2020 dosahovala -15,5 %, by přímý dopad 
na vlastní kapitál všech společností 
(kótovaných i nekótovaných) zapsaných v 
obchodním rejstříku v členských státech 
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EU-27 mohl vzrůst na 1,2 bilionu EUR. 
Pokud nebude tento nedostatek kapitálu 
vyřešen, povede delší dobu k nižším 
investicím a mnohem vyšší 
nezaměstnanosti. Dopad nedostatku 
kapitálu nebude ve všech odvětvích a ve 
všech členských státech stejný, což povede 
k vytvoření ještě větších rozdílů na 
jednotném trhu. K tomu se přidává 
skutečnost, že schopnost poskytovat státní 
podporu se v jednotlivých členských 
státech značně liší.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla 
dosáhnout přibližně 720 miliard EUR. Tato 
částka by se mohla zvýšit, pokud by 
opatření související s omezením volného 
pohybu osob zůstala v platnosti déle, než 
se v současné době předpokládá, nebo 
pokud by musela být z důvodu opětovného 
výskytu nákazy znovu uložena. Pokud 
nebude tento nedostatek kapitálu vyřešen, 
může to vést k delšímu období nižších 
investic a vyšší nezaměstnanosti. Dopad 
nedostatku kapitálu nebude ve všech 
odvětvích a ve všech členských státech 
stejný, což povede k vytvoření rozdílů na 
jednotném trhu. K tomu se přidává 
skutečnost, že schopnost poskytovat státní 
podporu se v jednotlivých členských 
státech značně liší.

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku hospodářských dopadů 
vnitrostátních a regionálních omezujících 
opatření v reakci na koronavirovou 
pandemii, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla zvýšit, pokud by opatření 
související s omezením volného pohybu 
osob zůstala v platnosti déle, než se v 
současné době předpokládá nebo je 
nezbytné, nebo pokud by musela být z 
důvodu opětovného výskytu nákazy znovu 
uložena. Pokud nebude tento nedostatek 
kapitálu vyřešen, může to vést k delšímu 
období nižších investic a spekulativnějším 
investicím, protože investoři budou nadále 
hledat výnosné segmenty na trhu, což by 
mohlo vést ke vzniku bublin v cenách 
aktiv a vyšší nezaměstnanosti. Dopad 
nedostatku kapitálu nebude ve všech 
odvětvích a ve všech členských státech 
stejný, což povede k vytvoření dalších 
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rozdílů na jednotném trhu nad rámec již 
dříve existujících zničujících důsledků 
jednotné měny. K tomu se přidává 
skutečnost, že institucionální rámce a 
kultury veřejných výdajů se mezi 
jednotlivými členskými státy velmi liší.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla zvýšit, pokud by opatření 
související s omezením volného pohybu 
osob zůstala v platnosti déle, než se v 
současné době předpokládá, nebo pokud by 
musela být z důvodu opětovného výskytu 
nákazy znovu uložena. Pokud nebude tento 
nedostatek kapitálu vyřešen, může to vést k 
delšímu období nižších investic a vyšší 
nezaměstnanosti. Dopad nedostatku 
kapitálu nebude ve všech odvětvích a ve 
všech členských státech stejný, což povede 
k vytvoření rozdílů na jednotném trhu. K 
tomu se přidává skutečnost, že schopnost 
poskytovat státní podporu se v 
jednotlivých členských státech značně liší.

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla zvýšit, pokud by opatření 
související s omezením volného pohybu 
osob zůstala v platnosti déle, než se v 
současné době předpokládá, nebo pokud by 
musela být z důvodu opětovného výskytu 
nákazy znovu uložena. Pokud bude 
suverenita členských států v hospodářské 
a fiskální oblasti omezena, může tento 
nedostatek kapitálu vést k delšímu období 
nižších investic a vyšší nezaměstnanosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Joachim Kuhs

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla zvýšit, pokud by opatření 
související s omezením volného pohybu 
osob zůstala v platnosti déle, než se v 
současné době předpokládá, nebo pokud by 
musela být z důvodu opětovného výskytu 
nákazy znovu uložena. Pokud nebude tento 
nedostatek kapitálu vyřešen, může to vést k 
delšímu období nižších investic a vyšší 
nezaměstnanosti. Dopad nedostatku 
kapitálu nebude ve všech odvětvích a ve 
všech členských státech stejný, což povede 
k vytvoření rozdílů na jednotném trhu. K 
tomu se přidává skutečnost, že schopnost 
poskytovat státní podporu se v jednotlivých 
členských státech značně liší.

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků, jejichž zdroj musí být 
náležitě uveden a zveřejněn, svědčí o tom, 
že částka na pokrytí potřeb obnovy 
kapitálu, které vznikly v důsledku 
koronavirové pandemie, by v roce 2020 
mohla dosáhnout přibližně 720 miliard 
EUR. Tato částka by se mohla zvýšit, 
pokud by opatření související s omezením 
volného pohybu osob zůstala v platnosti 
déle, než se v současné době předpokládá, 
nebo pokud by musela být z důvodu 
opětovného výskytu nákazy znovu uložena. 
Pokud nebude tento nedostatek kapitálu 
vyřešen, může to vést k delšímu období 
nižších investic a vyšší nezaměstnanosti. 
Dopad nedostatku kapitálu nebude ve 
všech odvětvích a ve všech členských 
státech stejný, což povede k vytvoření 
rozdílů na jednotném trhu. K tomu se 
přidává skutečnost, že schopnost 
poskytovat státní podporu se v jednotlivých 
členských státech značně liší.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla zvýšit, pokud by opatření 
související s omezením volného pohybu 
osob zůstala v platnosti déle, než se v 

(1) Odhady Komise odvozené z údajů 
na úrovni podniků svědčí o tom, že částka 
na pokrytí potřeb obnovy kapitálu, které 
vznikly v důsledku koronavirové 
pandemie, by v roce 2020 mohla dosáhnout 
přibližně 720 miliard EUR. Tato částka by 
se mohla zvýšit, pokud by opatření 
související s omezením volného pohybu 
osob zůstala v platnosti déle, než se v 
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současné době předpokládá, nebo pokud by 
musela být z důvodu opětovného výskytu 
nákazy znovu uložena. Pokud nebude tento 
nedostatek kapitálu vyřešen, může to vést k 
delšímu období nižších investic a vyšší 
nezaměstnanosti. Dopad nedostatku 
kapitálu nebude ve všech odvětvích a ve 
všech členských státech stejný, což povede 
k vytvoření rozdílů na jednotném trhu. K 
tomu se přidává skutečnost, že schopnost 
poskytovat státní podporu se v jednotlivých 
členských státech značně liší.

současné době předpokládá, nebo pokud by 
musela být z důvodu opětovného výskytu 
nákazy znovu uložena. Pokud nebude tento 
nedostatek kapitálu vyřešen, může to vést k 
delšímu období nižších investic a vyšší 
nezaměstnanosti a rozšířeným úpadkům 
podniků. Dopad nedostatku kapitálu 
nebude ve všech odvětvích a ve všech 
členských státech stejný, což povede k 
vytvoření rozdílů na jednotném trhu. K 
tomu se přidává skutečnost, že schopnost 
poskytovat státní podporu a podporu 
solventnosti se v jednotlivých členských 
státech značně liší.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Klíčovým cílem nástroje na 
podporu solventnosti je ochrana 
pracovních míst a předcházet rozšíření 
úpadků podniků v Unie, přičemž se 
nástroj zároveň zaměřuje na ochranu 
jednotného trhu a posílení soudržnosti. 
Financování z EFSI v rámci okna na 
podporu solventnosti bude řešit potřeby 
rekapitalizace u společností, jež jsou z 
dlouhodobého hlediska udržitelné, ale čelí 
rizikům z hlediska solventnosti v důsledku 
pandemie COVID-19. EIB by se měla 
zaměřit na maximalizaci množství 
soukromých investic uvolněných jako 
součást nástroje na podporu solventnosti, 
s ohledem na to, že je to nástroj založený 
na trhu a součást EFSI, s cílem řešit 
investiční potřeby v Unii způsobené 
závažnými hospodářskými problémy, jež 
přinesla pandemie COVID-19.



PE655.933v01-00 8/132 AM\1211825CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Řídící výbor EFSI musí stanovit 
limity geografické koncentrace pro 
zajištění toho, aby rozložení investic 
dodržovalo tyto zásady. Protože se situace 
rychle vyvíjí, mohou být limity 
geografické koncentrace přezkoumány s 
ohledem na vývoj dopadů pandemie 
COVID-19 v Unii. Cílem této podpory 
rekapitalizace je vyhnout se roztříštěnosti 
jednotného trhu, který je založen – což že 
jeho slabost v případě velké systémové 
hospodářské krize – na vzájemné 
provázanosti národních ekonomik.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podpora by měla poskytovat 
rychlou likviditu v podobě kapitálové 
podpory pro podniky postižené pandemií a 
pomoci společnostem a zaměstnancům 
projít krizí bez negativních postranních 
efektů zvýšeného zadlužení podniků. 
Nástroj na podporu solventnosti by měl 
cílit na podporu podniků v těch členských 
státech, v nichž je státní podpora 
omezenější, pro zajištění symetričtějšího 
oživení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Pokud nebudou řešeny, mohou 
negativní ekonomické dopady pandemie 
COVID-19 ohrozit úsilí o dosažení 
klimatických, energetických a 
environmentálních cílů v Unii. Nástroj na 
podporu solventnosti by měl přispívat k 
zajištění trvalého pokroku při dosahování 
těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) V souladu se závazky Unie 
provádět Pařížskou dohodu o změně 
klimatu a cíle udržitelného rozvoje by měl 
nástroj na podporu solventnosti přispívat 
k začleňování opatření v oblasti klimatu a 
k dosažení cíle 50% začleňování oblasti 
klimatu ve VFR na období 2021–2027, a 
proto by alespoň 50 % financování z EFSI 
v rámci složky na podporu solventnosti 
mělo přispět k opatřením v oblasti klimatu 
v souladu s dosažením klimatické 
neutrality nejpozději do roku 2040.

Or. en
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Pozměňovací návrh 68
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s nařízením [nástroj 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v tomto nařízení 
přiděleny, by měla být v rámci nástroje 
EFSI na podporu solventnosti prováděna 
opatření zaměřená na obnovu a odolnost s 
cílem řešit nebývalé dopady koronavirové 
krize. Tyto dodatečné zdroje by měly být 
použity způsobem, který zajistí dodržování 
lhůt stanovených v nařízení [EURI].

(2) V souladu s nařízením [nástroj 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v tomto nařízení 
přiděleny, by měla být v rámci nástroje 
EFSI na podporu solventnosti prováděna 
opatření zaměřená na obnovu a odolnost s 
cílem řešit nebývalé dopady vnitrostátních 
a regionálních opatření omezujících volný 
pohyb osob v reakci na pandemii COVID-
19. Tyto  zdroje by měly být použity 
způsobem, který zajistí dodržování lhůt 
stanovených v nařízení [EURI].

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V souladu s nařízením [nástroj 
Evropské unie na podporu oživení] a v 
mezích zdrojů, které jsou v tomto nařízení 
přiděleny, by měla být v rámci nástroje 
EFSI na podporu solventnosti prováděna 
opatření zaměřená na obnovu a odolnost s 
cílem řešit nebývalé dopady koronavirové 
krize. Tyto dodatečné zdroje by měly být 
použity způsobem, který zajistí dodržování 
lhůt stanovených v nařízení [EURI].

(2) S cílem řešit nedostatek kapitálu 
společností, zejména MSP, a jeho dopad 
na investice a zaměstnanost by měla být v 
rámci okna Evropského fondu pro 
strategické investice na podporu 
solventnosti prováděna co nejdříve cílená 
a účinná opatření zaměřená na obnovu a 
odolnost s cílem řešit nebývalé sociálně-
ekonomické dopady koronavirové krize.

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Závěry zasedání Evropské rady ze 
dne 17. –21. července 2020 nezahrnují 
nástroj na podporu solventnosti do 
nástrojů tvořících balíček pro oživení. Je 
to politováníhodné rozhodnutí hlav států a 
vlád vynucené rozhodnutím upřednostnit 
financování jinde. Nicméně v mnoha 
členských státech bude zapotřebí podpory 
zejména pro MSP, a to především v 
malých členských státech, jejich fiskální 
možnosti jsou omezenější.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2b) Podniky, které mají samy potíže s 
likviditou, mohou být samy neschopné 
dosáhnout na veřejnou podporu a stávají 
se cíli kapitálových investorů ze třetích 
zemí. To představuje značnou hrozbu pro 
sílu evropských ekonomik a schopnosti 
inovace mnoha členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2c) Solventní podniky schopné ustát 
problémy s likviditou nadále čelí dalších 
problémům včetně překážek v přístupu na 
trh nebo regulační zátěži, kdy nadále 
hrozí, že se tyto společnosti zhroutí, pokud 
nedojde k hospodářskému oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2d) S ohledem na důležitost zajištění 
konkurenceschopného postavení 
evropských společností, aktiv a schopnosti 
inovace, spolu s potřebou pomoci 
členským státům v celé Unii při podpoře 
jejich vnitrostátních ekonomik a rozšíření 
jednotného trhu, zůstává návrh nástroje 
na podporu solventnosti vhodným 
zásahem, i když by měly být identifikovány 
potřeby dalších nástrojů na posílení 
oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem boje proti závažným (3) Za účelem boje proti závažným 
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hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti. 
Nástroj na podporu solventnosti by se měl 
zaměřovat na samotný tento cíl a neměl by 
se soustřeďovat na sekundární cíle (např. 
na oblast zdanění).

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního a/nebo dluhového 
financování nebo prostřednictvím opatření 
přijatých členskými státy, měl být v rámci 
nástroje na podporu solventnosti, který se 
stane třetím oknem v rámci EFSI, 
urychleně poskytnut systém podpory 
solventnosti. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat odvětví cestovního ruchu, jež bylo 
důsledky pandemie COVID-19 závažně 
postiženo.

Or. en
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Pozměňovací návrh 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským a sociálním důsledkům 
koronavirové pandemie v Unii by 
společnostem, které se dostaly do potíží 
kvůli hospodářské krizi způsobené 
pandemií i mikropodnikům a malým 
podnikům, jež měly potíže již předtím a 
jejichž potíže se v důsledku pandemie 
zhoršily, a které nemohou získat 
dostatečnou podporu prostřednictvím 
tržního financování nebo prostřednictvím 
opatření přijatých členskými státy, měl být 
v rámci nástroje na podporu solventnosti, 
který se stane třetím oknem v rámci EFSI, 
urychleně poskytnut systém podpory 
solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií, jejichž rekapitalizace 
by se ukázala nezbytnou a které nemohou 
získat dostatečnou podporu, což je třeba 
prokázat společnými kritérii,  
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
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poskytnut systém podpory solventnosti. na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, 
zejména MSP, které se dostaly do potíží 
kvůli hospodářské  krizi způsobené 
pandemií a které nemohou získat 
dostatečnou podporu prostřednictvím 
tržního financování nebo prostřednictvím 
opatření přijatých členskými státy, měl být 
v rámci nástroje na podporu solventnosti, 
který se stane třetím oknem v rámci EFSI, 
urychleně poskytnut systém podpory 
solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, 
zejména MSP, které se dostaly do potíží 
kvůli hospodářské krizi způsobené 
pandemií a které nemohou získat 
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prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

dostatečnou podporu prostřednictvím 
tržního financování nebo prostřednictvím 
opatření přijatých členskými státy, měl být 
v rámci nástroje na podporu solventnosti, 
který se stane třetím oknem v rámci EFSI, 
urychleně poskytnut systém podpory 
solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům koronavirové 
pandemie v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli hospodářské krizi 
způsobené pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být v rámci nástroje 
na podporu solventnosti, který se stane 
třetím oknem v rámci EFSI, urychleně 
poskytnut systém podpory solventnosti.

(3) Za účelem boje proti závažným 
hospodářským důsledkům celostátních a 
regionálních opatření na omezení volného 
pohybu osob v reakci na koronavirovou 
pandemii v Unii by společnostem, které se 
dostaly do potíží kvůli opatřením na 
omezení volného pohybu osob 
způsobeným pandemií a které nemohou 
získat dostatečnou podporu 
prostřednictvím tržního financování nebo 
prostřednictvím opatření přijatých 
členskými státy, měl být  poskytnut 
kompenzační mechanismus za škody 
utrpěné v důsledku omezujících opatření, 
nebo opuštění trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(3a) Účelem nástroje na podporu 
solventnosti je pomoci společnostem 
překonat toto obtížné období tak, aby byly 
schopné provést oživení, zachovat míru 
zaměstnanosti a vykompenzovat 
očekávaná narušení jednotného trhu, s 
ohledem na to, že ne všechny společnosti 
mají ze své definice stejnou míru přístupu 
k tržnímu financování a že některé 
členské státy možná nemají dostatečné 
dostupné rozpočtové prostředky, aby 
zajistily odpovídající podporu 
společnostem v nouzi. Možnost 
vnitrostátních opatření na podporu 
solventnosti společností se proto může v 
jednotlivých členských státech a odvětvích 
značně lišit a může vést k nerovným 
podmínkám. Navíc, protože existuje 
značné riziko, že dopady pandemie 
COVID-19 budou dlouhodobé a v jistém 
rozsahu nepředvídatelné, může 
nedostatečná schopnost pomoci 
životaschopným společnostem vést k 
systémovým pokřivením, a tím k vytvoření 
nových nebo upevnění stávajících rozdílů. 
Vzhledem k silné propojenosti ekonomiky 
Unie by hospodářský útlum v jedné části 
EU měl negativní vedlejší účinky na 
přeshraniční dodavatelské řetězce a 
případně na další odvětví, a tak na celé 
hospodářství Unie. Z téhož důvodu by 
podpora v jedné části Unie nebo 
konkrétního odvětví měla na přeshraniční 
dodavatelské řetězce anebo případně na 
další odvětví, a tedy na celé hospodářství 
Unie, naopak pozitivní vedlejší účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(3a) Nástroj na podporu solventnosti je 
určen k podpoře firem v době recese s 
cílem podpořit hospodářské oživení. V 
tomto smyslu je zásadně důležité zachovat 
v celé Unii příslušné úrovně 
zaměstnanosti. Kromě toho je nástroj na 
podporu solventnosti klíčový jako 
protiváha narušení jednotného trhu, k 
nimž již dochází, protože některé důležité 
členské státy s nižší mírou zadluženosti a 
větším fiskálním prostorem mají 
podstatnou výhodu při podpoře svých 
společností ve srovnání s vysoce 
zadluženými periferními zeměmi. S 
ohledem na riziko, že se prohloubí mezery 
mezi bohatšími a chudšími členskými státy 
v důsledku dopadů pandemie COVID-19, 
musí být nástroj na podporu solventnosti 
navržen tak, aby podporoval chudší 
členské státy a podpořil konvergenci v 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nástroj na podporu solventnosti by 
měl klást zvláštní důraz na MSP vzhledem 
k tomu, že představují více než 99 % 
podniků v Unii a jejich hospodářská 
hodnota je významná a klíčová. Malé a 
střední podniky byly obzvláště zasaženy 
koronavirovou krizí, přičemž se uvádí, že 
až 90 % malých a středních podniků v 
Unii bylo ekonomicky postiženo, zejména 
v odvětví služeb, výroby, stavebnictví, 
cestovního ruchu a kulturních a tvůrčích 
odvětvích. Klíčovým cílem nástroje na 
podporu solventnosti je ochrana 
pracovních míst v odvětví MSP a zároveň 
pokračovat v posilování 
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konkurenceschopnosti a inovací se 
zaměřeným na zelenou a digitální 
ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Účelem nástroje na podporu 
solventnosti je pomoci životaschopným 
společnostem překonat toto obtížné období 
tak, aby byly schopny provést oživení, 
zachovat úrovně udržitelné zaměstnanosti 
a vyvážit očekávaná narušení jednotného 
trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Nástroj na podporu solventnosti by 
měl zajistit, aby veřejná podpora 
ochránila pracovní místa, zamezila 
koncentraci trhu a umožnila firmám růst 
v souladu se Zelenou dohodou pro 
Evropu, novou průmyslovou strategií pro 
Evropu a strategií pro formování digitální 
budoucnosti Evropy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) konstatuje, že čím déle pokračuje 
pandemie COVID-19, tím větší je riziko 
pro udržitelnost evropských společností, 
zejména MSP. Domnívá se, že s vývojem 
pandemie může být třeba navýšit záruku 
EU v rámci okna na podporu solventnosti, 
aby reagovala na průběžné výzvy 
vyplývající z pandemie.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory 7. Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti, z nichž 
většina by měly být malé a střední 
podniky, by měly být usazeny a 
provozovány v Unii, což znamená, že by 
měly mít své sídlo v členském státě a měly 
by být v Unii aktivní v tom smyslu, že 
vykonávají podstatné činnosti, pokud jde o 
personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti, v Unii. Neměly by 
být součástí skupiny, která má dceřiné 
společnosti bez skutečné hospodářské 
činnosti v zemi uvedené na seznamu EU 
pro nespolupracující jurisdikce a měly by 
v Unii po dobu trvání podpory zachovat 
podstatné činnosti. Měly by rovněž  
pozastavit rozdělování dividend, výplatu 
bonusů a zpětný odkup akcií po dobu 
dvou let po využití tohoto systému. Měly 
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dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

by vykonávat činnosti na podporu cílů, na 
něž se vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model s pákovým 
efektem nepřevyšujícím pětinásobně jejich 
kapitál a neměly by patřit ke společnostem, 
jež byly už koncem roku 2019 v obtížích z 
hlediska rámce státní podpory7, ani by se 
neměly podílet na praní peněz, 
financování terorismu, vyhýbání se 
daňovým povinnostem, daňových 
podvodech nebo daňových únicích. 
Podpora by měla být zaměřena na 
způsobilé společnosti působící v těch 
členských státech a odvětvích, na něž má 
koronavirová krize největší dopad, a to i 
nárůstem nezaměstnanosti, a/nebo ve 
kterých je dostupnost státní podpory 
solventnosti omezenější. Podpora by měla 
být poskytována společnostem pouze do 
očekáváné výše účetních ztrát spojených s 
krizí v důsledku pandemie COVID-19.

_________________
7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být  aktivní 
převážně v Unii v tom smyslu, že 
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činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

vykonávají podstatné činnosti, pokud jde o 
personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti, v Unii. Měly by 
vykonávat činnosti na podporu cílů, na něž 
se vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější. Pro zajištění její doplňkovosti 
(kapitálové financování by neprobíhalo ve 
stejném rozsahu bez podpory EFSI) 
nástroj rovněž zohlední nerovnost 
kapitálových trhů v Evropě. Konečně by 
bylo legitimní automaticky nevyřazovat 
společnosti, jež měly již obtíže ve smyslu 
pravidel státní podpory na konci roku 
2019, před začátkem pandemie, jež by se 
tak dostaly do horšího postavení, než 
společnosti v době po vypuknutí pandemie 
Covid-19, i když touto definicí není 
dotčena společnost, jež je nenapravitelně 
poškozena.

_________________ _________________
7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by se 
rovněž měla zaměřovat na společnosti 
nově vytvořené do konce roku 2020, jež 
získaly nebo spravují aktiva nebo pobočky 
společností, jež byly v obtížích podle 
podmínek rámce státní podpory již 
koncem roku 2019, za předpokladu, že v 
nichž došlo ke změně vedení. 
Mikropodniky a drobné podniky, které 
měly obtíže již ke dni 31. prosinci 2019, by 
měly být rovněž způsobilé za jistých 
podmínek, neboť jsou způsobilé k získání 
státní podpory podle dočasného rámce pro 
opatření státní podpory7a. Podpora by 
měla být zaměřena na způsobilé 
společnosti působící v těch členských 
státech a odvětvích, na něž má 
koronavirová krize největší dopad a/nebo 
ve kterých je možnost státní podpory 
solventnosti a přístup k tržnímu 
financování omezenější.

_________________ _________________
7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

7a Sdělení Komise ze dne 20. března 2020 
o dočasném rámci pro opatření státní 
podpory na podporu hospodářství při 
stávajícím rozšíření onemocnění COVID-
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19.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Na společnosti 
registrované v offshorových jurisdikcích 
by se neměla vztahovat žádná veřejná 
podpora. Měly by vykonávat činnosti na 
podporu cílů, na něž se vztahuje toto 
nařízení. Měly by mít životaschopný 
obchodní model a neměly by patřit ke 
společnostem, jež byly už koncem roku 
2019 v obtížích z hlediska rámce státní 
podpory. Podpora by měla být zaměřena na 
způsobilé společnosti působící v těch 
členských státech a odvětvích, na něž má 
koronavirová krize největší dopad a/nebo 
ve kterých je dostupnost státní podpory 
solventnosti omezenější. Kromě toho by 
společnosti podporované z tohoto 
programu měly mít zakázáno propouštět 
zaměstnance nebo snižovat mzdy.

_________________ _________________
7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).
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Or. en

Pozměňovací návrh 91
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Pro zajištění toho, 
aby podporu dostávaly pouze společnosti, 
které jsou skutečně postižené šířením 
onemocnění COVID-19, měly by mít 
společnosti přijímající podporu 
životaschopný obchodní model a musí být 
schopné prokázat, že nebyly už koncem 
roku 2019 v obtížích z hlediska rámce 
státní podpory7 . Podpora by měla být 
zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

_________________ _________________
7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by být 
dlouhodobě ekonomicky životaschopné a 
neměly by patřit ke společnostem, jež byly 
už koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější, přičemž je třeba zajistit 
vyvážené zeměpisné pokrytí v celé Unii.

_________________ _________________
7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4



AM\1211825CS.docx 27/132 PE655.933v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

(4) Životaschopné společnosti 
podporované v rámci nástroje na podporu 
solventnosti by měly být usazeny a 
provozovány v Unii, což znamená, že by 
měly mít své sídlo v členském státě a měly 
by být v Unii aktivní v tom smyslu, že 
vykonávají podstatné činnosti, pokud jde o 
personál, výrobu, výzkum a vývoj nebo 
jiné obchodní činnosti, v Unii. Měly by 
vykonávat činnosti na podporu cílů, na něž 
se vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena pouze na způsobilé 
společnosti působící v těch členských 
státech a odvětvích, na něž má 
koronavirová krize největší dopad a ve 
kterých je dostupnost státní podpory 
solventnosti omezenější.

_________________ _________________
7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 

(4) Společnosti podporované v rámci 
nástroje na podporu solventnosti by měly 
být usazeny a provozovány v Unii, což 
znamená, že by měly mít své sídlo v 
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členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad a/nebo ve kterých je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

členském státě a měly by být v Unii aktivní 
v tom smyslu, že vykonávají podstatné 
činnosti, pokud jde o personál, výrobu, 
výzkum a vývoj nebo jiné obchodní 
činnosti, v Unii. Měly by vykonávat 
činnosti na podporu cílů, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Měly by mít 
životaschopný obchodní model a neměly 
by patřit ke společnostem, jež byly už 
koncem roku 2019 v obtížích z hlediska 
rámce státní podpory7 . Podpora by měla 
být zaměřena na způsobilé společnosti 
působící v těch členských státech a 
odvětvích, na něž má koronavirová krize 
největší dopad, pokud jde o dopad 
karanténních opatření na HDP.

_________________ _________________
7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

7 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s.1).

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Řídící rada by v souladu se 
ukazateli a metodikou stanovenými 
Komisí měla určit pro okno na podporu 
solventnosti specifické limity zeměpisné 
koncentrace, aby bylo zajištěno, že větší 
část záruky EU v rámci nástroje na 
podporu solventnosti podpoří způsobilé 
společnosti v členských státech, respektive 
sektory, jež byly dopady pandemie 
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COVID-19 nejvíce postiženy, a že větší 
část záruky podpoří způsobilé společnosti 
v členských státech, kde je dostupnost 
státní podpory solventnosti nejomezenější. 
Ukazatele na metodika Komise by měly 
být konzistentní s klíčem pro přidělování 
používaným pro nástroj na podporu 
oživení a odolnosti1a. Limity by měly být 
pravidelně přezkoumávány a 
aktualizovány, aby odrážely jakýkoli vývoj 
hospodářských dopadů pandemie COVID-
19 a/nebo další vlny viru.
_________________

1a Nařízení Rady, kterým se zřizuje 
nástroj Evropské unie na podporu oživení, 
jehož účelem je podpořit oživení po 
pandemii COVID-19 

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Řídící rada by v souladu se 
ukazateli a metodikou stanovenými 
Komisí měla určit pro okno na podporu 
solventnosti specifické limity zeměpisné 
koncentrace a odvětvové limity, aby bylo 
zajištěno, že větší část záruky EU v rámci 
nástroje na podporu solventnosti podpoří 
způsobilé společnosti v členských státech, 
respektive sektory, jež byly dopady 
pandemie COVID-19 nejvíce postiženy, a 
že větší část záruky podpoří způsobilé 
společnosti v členských státech, kde jsou 
dostupnost státní podpory solventnosti a 
přístup k tržnímu financování 
nejomezenější. Limity lze s ohledem na 
dopady pandemie COVID-19 postupně 
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aktualizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Řídící rada by v souladu se 
ukazateli a metodikou stanovenými 
Komisí měla určit pro okno na podporu 
solventnosti specifické limity zeměpisné 
koncentrace, aby bylo zajištěno, že záruka 
EU v rámci nástroje na podporu 
solventnosti podpoří pouze způsobilé 
společnosti v členských státech, respektive 
sektory, jež byly dopady pandemie 
COVID-19 nejvíce postiženy, a že záruka 
podpoří pouze způsobilé společnosti v 
členských státech, kde je dostupnost státní 
podpory solventnosti nejomezenější.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Zdůrazňuje, že nástroj na podporu 
solventnosti by neměl být v žádném 
případě použit jako nepoctivá státní 
podpora pro členské státy, které v 
posledních letech řádně nespravovaly své 
veřejné finance, a proto mají menší 
rozpočtový prostor na poskytování státní 
podpory. To by vytvářelo pobídky pro 
členské státy neprovádět řádné rozpočtové 
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politiky, ale spekulativně spoléhat na 
budoucí záchranné programy UE 
převáženě financované členskými státy, 
jež vedly řádné rozpočtové politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Náhradou za rekapitalizaci 
podniku nezbytnou k překonání krize a v 
zájmu spravedlnosti budou muset ředitelé 
nebo vedoucí pracovníci podniků, které 
využívají nástroj na podporu solventnosti, 
zastropovat pevnou složku své odměny na 
roky 2020 a 2021 na základě jejich pevné 
složky odměny v roce 2019.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Komise by měla zavést jasné 
priority ohledně zeměpisného rozložení, 
odvětvového složení a rozlohy podniků, na 
něž je program zaměřen, a podpora by 
měla být v souladu se Zelenou dohodou 
pro Evropu, novou průmyslovou strategií 
pro Evropu, strategií pro formování 
digitální budoucnosti Evropy a evropským 
pilířem sociálních práv.
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Or. en

Pozměňovací návrh 101
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Podpora poskytovaná v rámci 
složky na podporu solventnosti by měla 
umožňovat větší míru rizika než běžné 
operace EIB. V rámci nástroje na 
podporu solventnosti by měla být 
poskytována podpora pouze činnostem, 
které jsou v souladu s politikami Unie a se 
základními hodnotami vyplývajícími ze 
Smluv.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
José Gusmão

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Na podniky, které využívají 
financování z EFSI prostřednictvím 
složky na podporu solventnosti, by se měla 
vztahovat omezení, pokud jde o výplatu 
dividend a platy a bonusy vedoucích 
pracovníků, a měl by jim být v tomto 
období také zakázán zpětný odkup akcií.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Aby byl tento nástroj co 
nejflexibilnější, neměly by být finanční 
prostředky vyčleňovány na zeměpisném 
základě.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Financování EFSI 
prostřednictvím složky na podporu 
solventnosti by se mělo zaměřovat 
především na ta odvětví, v nichž se 
největší podíl firem potýká s problémy s 
likviditou a nedostatkem provozního 
kapitálu, jako jsou ubytovací a stravovací 
služby, umění, zábavní a turistický 
průmysl, doprava, výroba, startupy a nově 
založené společnosti a velkoobchod a 
maloobchod. 

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Investiční výbor ustavený v rámci 



PE655.933v01-00 34/132 AM\1211825CS.docx

CS

nařízení o Programu InvestEU má být po 
svém založení odpovědný za poskytnutí 
záruky EU i podle tohoto nařízení.
(Přesunuto z 14. bodu odůvodnění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Při výběru způsobilých společností 
by investiční výbor měl řádně zvážit, zda 
daná společnost nebo mateřská společnost 
pobočky v EU obdržela od vypuknutí 
pandemie COVID-19 zahraniční 
subvence. 

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Řídící rada by měla stanovit 
veškeré nezbytné požadavky související s 
kontrolou přijímajících společností, pokud 
jde o příslušná hlediska veřejného 
pořádku nebo bezpečnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za účelem vytvoření třetího okna 
EFSI (okna na podporu solventnosti), v 
jehož rámci má být poskytována podpora 
solventnosti, by měla být záruka EU 
poskytnutá Evropské investiční bance 
(EIB) zvýšena o 66 436 320 000 EUR.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za účelem vytvoření třetího okna 
EFSI (okna na podporu solventnosti), v 
jehož rámci má být poskytována podpora 
solventnosti, by měla být záruka EU 
poskytnutá Evropské investiční bance 
(EIB) zvýšena o 66 436 320 000 EUR.

(5) Za účelem vytvoření třetího okna 
EFSI (okna na podporu solventnosti), v 
jehož rámci má být poskytována podpora 
solventnosti, by měla být záruka EU 
poskytnutá Evropské investiční bance 
(EIB) zvýšena o 66 436 320 000 EUR. EIB 
by měla zveřejnit všechny údaje týkající se 
financovaných projektů s cílem umožnit 
posouzení hospodářských, 
environmentálních a sociálních dopadů 
jejích investic.

Or. fr

Pozměňovací návrh 110
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Za účelem vytvoření třetího okna 
EFSI (okna na podporu solventnosti), v 
jehož rámci má být poskytována podpora 
solventnosti, by měla být záruka EU 
poskytnutá Evropské investiční bance 
(EIB) zvýšena o 66 436 320 000 EUR.

(5) Za účelem vytvoření třetího okna 
EFSI (okna na podporu solventnosti), v 
jehož rámci má být poskytována podpora 
solventnosti, by měla být záruka EU 
poskytnutá Evropské investiční bance 
(EIB) zvýšena o 66 436 320 000 EUR. 
Tuto částku může být zapotřebí dále 
navýšit v závislosti na tom, jak se bude 
pandemie vyvíjet, a na problémech, které 
způsobí evropským firmám.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V souvislosti s tím by měla být 
navýšena tvorba rezerv pro záruku EU. 
Vzhledem k vysoké rizikovosti finančních 
a investičních operací v rámci okna na 
podporu solventnosti musí být celková 
míra tvorby rezerv EFSI upravena na 
45,8 %.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aniž jsou dotčeny pravomoci Rady 
při uplatňování Paktu o stabilitě a růstu, 
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jakékoli příspěvky členských států, a to 
buď členského státu samotného, nebo 
národních podpůrných bank 
klasifikovaných v sektoru vládních 
institucí nebo jednajících jménem 
členského státu, do EFSI nebo do 
tematických investičních platforem či 
investičních platforem pro více zemí nebo 
do zvláštních účelových jednotek nebo 
dalších fondů zřízených pro účely 
provádění přídělu na podporu solventnosti 
by z hlediska Paktu o stabilitě a růstu 
měly být v zásadě považovány za běžné 
vládní výdaje a nemělo by se na ně 
vztahovat žádné zvýhodněné zacházení.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Očekává se, že výše záruky EU, 
která bude k dispozici v rámci okna na 
podporu solventnosti, zajistí až 
300 000 000 000 EUR investic do reálné 
ekonomiky.

(7) Očekává se, že výše záruky EU, 
která bude k dispozici v rámci okna na 
podporu solventnosti, zajistí až 
300 000 000 000 EUR investic do reálné 
ekonomiky. Bude nezbytné, aby 
Parlament přezkoumal výsledky této 
podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. Měly 
by mimo jiné zahrnovat financování 
skupiny EIB nebo záruku či investice do 
stávajících nezávisle řízených fondů nebo 
do zvláštních účelových jednotek, které 
pak investují do způsobilých společností. 
Kromě toho by podpora mohla být 
poskytována prostřednictvím nově 
založených nezávisle řízených fondů, a to i 
prostřednictvím nově sestavených týmů, 
nebo prostřednictvím zvláštních účelových 
jednotek zřízených na evropské, regionální 
nebo vnitrostátní úrovni s cílem využít 
záruku EU za účelem investování do 
způsobilých společností. Za účelem 
podpory způsobilých podniků by záruka 
EU mohla být rovněž využita k zaručení 
nebo financování zásahu národní podpůrné 
banky nebo instituce v souladu s pravidly 
pro státní podporu, a to i ve spolupráci se 
soukromými investory. Je třeba zabránit 
nepatřičnému narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu.

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. Měly 
by mimo jiné zahrnovat financování 
skupiny EIB nebo záruku či investice do 
stávajících nezávisle řízených fondů nebo 
do zvláštních účelových jednotek 
zřízených skupinou EIB nebo národními 
podpůrnými bankami a institucemi, které 
pak investují do způsobilých společností. 
Kromě toho by podpora mohla být 
poskytována prostřednictvím nově 
založených nezávisle řízených fondů, a to i 
prostřednictvím nově sestavených týmů, 
nebo prostřednictvím zvláštních účelových 
jednotek zřízených na evropské, regionální 
nebo vnitrostátní úrovni skupinou EI nebo 
národními podpůrnými bankami a 
institucemi s cílem využít záruku EU za 
účelem investování do způsobilých 
společností. Za účelem podpory 
způsobilých podniků by záruka EU mohla 
být rovněž využita k zaručení nebo 
financování jakéhokoli přímého zásahu 
národní podpůrné banky nebo instituce v 
souladu s pravidly pro státní podporu, a to i 
ve spolupráci se soukromými investory. Je 
třeba zabránit nepatřičnému narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Do 
jednoho roku od zahájení fungování 
nástroje na podporu solventnosti a v 
průběhu tří následujících let by Komise 
měla posuzovat účinnost a vhodnost 
tohoto nástroje z hlediska dosahování 
jeho hlavních cílů, včetně jeho dopadu na 
dosahování cílů Unie v oblasti klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh



AM\1211825CS.docx 39/132 PE655.933v01-00

CS

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. Měly 
by mimo jiné zahrnovat financování 
skupiny EIB nebo záruku či investice do 
stávajících nezávisle řízených fondů nebo 
do zvláštních účelových jednotek, které 
pak investují do způsobilých společností.  
Kromě toho by podpora mohla být 
poskytována prostřednictvím nově 
založených nezávisle řízených fondů, a to i 
prostřednictvím nově sestavených týmů, 
nebo prostřednictvím zvláštních účelových 
jednotek zřízených na evropské, regionální 
nebo vnitrostátní úrovni s cílem využít 
záruku EU za účelem investování do 
způsobilých společností.  Za účelem 
podpory způsobilých podniků by záruka 
EU mohla být rovněž využita k zaručení 
nebo financování zásahu národní podpůrné 
banky nebo instituce v souladu s pravidly 
pro státní podporu, a to i ve spolupráci se 
soukromými investory.  Je třeba zabránit 
nepatřičnému narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu.

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. 
Podniky přijímající pomoc by se měly 
nicméně zavázat k tomu, že během 
dotyčného období nebudou propouštět ani 
vyplácet dividendy. Schválené podpory by 
rovněž neměly být v rozporu s Pařížskou 
dohodou. Měly by mimo jiné zahrnovat 
financování skupiny EIB nebo záruku či 
investice do stávajících nezávisle řízených 
fondů nebo do zvláštních účelových 
jednotek, které pak investují do 
způsobilých společností. Kromě toho by 
podpora mohla být poskytována 
prostřednictvím nově založených nezávisle 
řízených fondů, a to i prostřednictvím nově 
sestavených týmů, nebo prostřednictvím 
zvláštních účelových jednotek zřízených na 
evropské, regionální nebo vnitrostátní 
úrovni s cílem využít záruku EU za účelem 
investování do způsobilých společností. Za 
účelem podpory způsobilých podniků by 
záruka EU mohla být rovněž využita k 
zaručení nebo financování zásahu národní 
podpůrné banky nebo instituce v souladu s 
pravidly pro státní podporu, a to i ve 
spolupráci se soukromými investory. Je 
třeba zabránit nepatřičnému narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. Měly 
by mimo jiné zahrnovat financování 
skupiny EIB nebo záruku či investice do 
stávajících nezávisle řízených fondů nebo 

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. Měly 
by mimo jiné zahrnovat financování 
skupiny EIB nebo záruku či investice do 
stávajících nezávisle řízených fondů nebo 
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do zvláštních účelových jednotek, které 
pak investují do způsobilých společností. 
Kromě toho by podpora mohla být 
poskytována prostřednictvím nově 
založených nezávisle řízených fondů, a to i 
prostřednictvím nově sestavených týmů, 
nebo prostřednictvím zvláštních účelových 
jednotek zřízených na evropské, 
regionální nebo vnitrostátní úrovni s 
cílem využít záruku EU za účelem 
investování do způsobilých společností. Za 
účelem podpory způsobilých podniků by 
záruka EU mohla být rovněž využita k 
zaručení nebo financování zásahu národní 
podpůrné banky nebo instituce v souladu s 
pravidly pro státní podporu, a to i ve 
spolupráci se soukromými investory. Je 
třeba zabránit nepatřičnému narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

do zvláštních účelových jednotek, které 
pak investují do způsobilých společností. 
Přednost je třeba dávat přímé podpoře 
společností skupinou EIB. Za účelem 
podpory způsobilých podniků by záruka 
EU mohla být rovněž využita k zaručení 
nebo financování zásahu národní podpůrné 
banky nebo instituce v souladu s pravidly 
pro státní podporu, a to i ve spolupráci se 
soukromými investory. Je třeba zabránit 
nepatřičnému narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. Měly 
by mimo jiné zahrnovat financování 
skupiny EIB nebo záruku či investice do 
stávajících nezávisle řízených fondů nebo 
do zvláštních účelových jednotek, které 
pak investují do způsobilých společností. 
Kromě toho by podpora mohla být 
poskytována prostřednictvím nově 
založených nezávisle řízených fondů, a to i 
prostřednictvím nově sestavených týmů, 
nebo prostřednictvím zvláštních účelových 
jednotek zřízených na evropské, regionální 
nebo vnitrostátní úrovni s cílem využít 
záruku EU za účelem investování do 
způsobilých společností. Za účelem 

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech a s 
cílem zajistit, aby tato podpora byla 
způsobilým společnostem poskytnuta bez 
byrokratických překážek. Měly by mimo 
jiné zahrnovat financování skupiny EIB 
nebo záruku či investice do stávajících 
nezávisle řízených fondů nebo do 
zvláštních účelových jednotek, které pak 
investují do způsobilých společností. 
Kromě toho by podpora mohla být 
poskytována prostřednictvím nově 
založených nezávisle řízených fondů, a to i 
prostřednictvím nově sestavených týmů, 
nebo prostřednictvím zvláštních účelových 
jednotek zřízených na evropské, regionální 
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podpory způsobilých podniků by záruka 
EU mohla být rovněž využita k zaručení 
nebo financování zásahu národní podpůrné 
banky nebo instituce v souladu s pravidly 
pro státní podporu, a to i ve spolupráci se 
soukromými investory. Je třeba zabránit 
nepatřičnému narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu.

nebo vnitrostátní úrovni s cílem využít 
záruku EU za účelem investování do 
způsobilých společností. Za účelem 
podpory způsobilých podniků by záruka 
EU mohla být rovněž využita k zaručení 
nebo financování zásahu národní podpůrné 
banky nebo instituce v souladu s pravidly 
pro státní podporu, a to i ve spolupráci se 
soukromými investory. Je třeba zabránit 
nepatřičnému narušení hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být pružné s ohledem na potřebu různých 
řešení v různých členských státech. Měly 
by mimo jiné zahrnovat financování 
skupiny EIB nebo záruku či investice do 
stávajících nezávisle řízených fondů nebo 
do zvláštních účelových jednotek, které 
pak investují do způsobilých společností. 
Kromě toho by podpora mohla být 
poskytována prostřednictvím nově 
založených nezávisle řízených fondů, a to i 
prostřednictvím nově sestavených týmů, 
nebo prostřednictvím zvláštních účelových 
jednotek zřízených na evropské, regionální 
nebo vnitrostátní úrovni s cílem využít 
záruku EU za účelem investování do 
způsobilých společností. Za účelem 
podpory způsobilých podniků by záruka 
EU mohla být rovněž využita k zaručení 
nebo financování zásahu národní podpůrné 
banky nebo instituce v souladu s pravidly 
pro státní podporu, a to i ve spolupráci se 
soukromými investory. Je třeba zabránit 
nepatřičnému narušení hospodářské 

(8) Způsoby poskytování podpory musí 
být jasné a jednoznačné s ohledem na 
potřebu různých řešení v různých 
členských státech. Měly by mimo jiné 
zahrnovat financování skupiny EIB nebo 
záruku či investice do stávajících nezávisle 
řízených fondů nebo do zvláštních 
účelových jednotek, které pak investují do 
způsobilých společností. Kromě toho by 
podpora mohla být poskytována 
prostřednictvím nově založených nezávisle 
řízených fondů, a to i prostřednictvím nově 
sestavených týmů, nebo prostřednictvím 
zvláštních účelových jednotek zřízených na 
evropské, regionální nebo vnitrostátní 
úrovni s cílem využít záruku EU za účelem 
investování do způsobilých společností. Za 
účelem podpory způsobilých podniků by 
záruka EU mohla být rovněž využita k 
zaručení nebo financování zásahu národní 
podpůrné banky nebo instituce v souladu s 
pravidly pro státní podporu, a to i ve 
spolupráci se soukromými investory. Je 
třeba zabránit nepatřičnému narušení 
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soutěže na vnitřním trhu. hospodářské soutěže na vnitřním trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) zdůrazňuje, že EIB je bankou 
členských států, a nikoli orgánem EU; je 
plně odhodlán podporovat nezávislost EIB 
a členů její správní Rady při přijímání 
vhodných investičních rozhodnutí;  
odmítá jakékoli politické vměšování do 
jejích investičních portfolií a strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Kapitálové fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy a národní 
podpůrné banky a instituce by měly 
způsobilým společnostem – avšak s 
výjimkou subjektů, které se zaměřují na 
odkup (nebo náhradní kapitál) za účelem 
vyvedení aktiv – poskytovat kapitálové 
nebo kvazikapitálové nástroje 
(např. hybridní dluh, prioritní akcie nebo 
konvertibilní kapitál).

(9) Kapitálové fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy a národní 
podpůrné banky a instituce by měly 
způsobilým společnostem – avšak s 
výjimkou subjektů, které se zaměřují na 
odkup (nebo náhradní kapitál) za účelem 
vyvedení aktiv – poskytovat kapitálové 
nebo kvazikapitálové nástroje 
(např. hybridní dluh, prioritní akcie nebo 
konvertibilní kapitál). veřejná podpora 
soukromého sektoru nevyhnutelně vznáší 
otázku morálního hazardu; k prevenci 
tohoto rizika bude klíčová transparentnost 
a soulad pobídek. Dlouhodobé kapitálové 
nástroje se zdají být vhodné k tomu, aby se 



AM\1211825CS.docx 43/132 PE655.933v01-00

CS

zabránilo nadměrné zadluženosti podniků 
a byla zachována finanční stabilita. 

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Kapitálové fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy a národní 
podpůrné banky a instituce by měly 
způsobilým společnostem – avšak s 
výjimkou subjektů, které se zaměřují na 
odkup (nebo náhradní kapitál) za účelem 
vyvedení aktiv – poskytovat kapitálové 
nebo kvazikapitálové nástroje 
(např. hybridní dluh, prioritní akcie nebo 
konvertibilní kapitál).

(9) Nástroj na podporu solventnosti 
zajištuje, aby kapitálové fondy, zvláštní 
účelové jednotky, investiční platformy a 
národní podpůrné banky a instituce mohly 
způsobilým společnostem – avšak s 
výjimkou subjektů, které se zaměřují na 
odkup (nebo náhradní kapitál) za účelem 
vyvedení aktiv – poskytovat kapitálové 
nebo kvazikapitálové nástroje 
(např. hybridní dluh, prioritní akcie, 
konvertibilní kapitál, podřízené půjčky a 
další nástroje, které jsou zvláště vhodné 
pro poskytování podpory solventnosti 
malým a středním podnikům).

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Kapitálové fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy a národní 
podpůrné banky a instituce by měly 
způsobilým společnostem – avšak s 
výjimkou subjektů, které se zaměřují na 
odkup (nebo náhradní kapitál) za účelem 

(9) Kapitálové fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy a národní 
podpůrné banky a instituce by měly 
způsobilým společnostem poskytovat 
kapitálové nástroje – avšak s výjimkou 
subjektů, které se zaměřují na odkup (nebo 
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vyvedení aktiv – poskytovat kapitálové 
nebo kvazikapitálové nástroje 
(např. hybridní dluh, prioritní akcie nebo 
konvertibilní kapitál).

náhradní kapitál) za účelem vyvedení aktiv 
a s výjimkou kvazikapitálvých nástrojů a 
dluhového financování; tyto investice by 
neměly být odkláněny na operace mimo 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami a cíli Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu, cíle udržitelného 
rozvoje, Pařížská dohoda, zásada 
„významně nepoškozovat“, evropský pilíř 
sociálních práv, spravedlivý přechod k 
uhlíkově neutrální ekonomice nejpozději 
do roku 2050 a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, zejména s jejími cíli v 
oblasti klimatu do roku 2030 a 2050, 
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digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

pilířem sociálních práv a cíli udržitelného 
rozvoje, jakož i se Zelenou dohodou pro 
Evropu, novou průmyslovou strategií pro 
Evropu, strategií pro malé a střední 
podniky pro udržitelnou a digitální Evropu 
a strategií formování digitální budoucnosti 
Evropy. Podpora přeshraničních činností 
by rovněž měla být cílená.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

(10) Podpora přeshraničních činností by 
rovněž měla být cílená.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Vzhledem k 
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přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

propojenosti unijního hospodářství by 
podpora přeshraničních činností rovněž 
měla být cílená, aby se zabránilo 
případnému efektu přelévání a 
maximalizoval přínos přeshraničních 
dodavatelských řetězců.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu, strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy, strategie pro 
malé a střední podniky pro udržitelnou a 
digitální Evropu a nová průmyslová 
strategie pro zelenou a digitální Evropu. 
Podpora přeshraničních činností by rovněž 
měla být cílená.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy, veřejné 
zdraví a zejména výzkum nových způsobů 
mobility, jako je na budoucnost 
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cílená. orientovaný vodík. Podpora přeshraničních 
činností by rovněž měla být cílená.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Zachování 
zaměstnanosti a podpora přeshraničních 
činností by rovněž měla být cílená.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být sladěny se stávajícími politickými 
prioritami Unie, jako je např. Zelená 
dohoda pro Evropu a strategie formování 
digitální budoucnosti Evropy. Podpora 
přeshraničních činností by rovněž měla být 
cílená.

(10) Finanční a investiční operace by 
měly být plně sladěny se stávajícími 
politickými prioritami a cíli Unie, jako je 
např. Zelená dohoda pro Evropu a strategie 
formování digitální budoucnosti Evropy. 
Podpora přeshraničních činností by rovněž 
měla být cílená.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
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Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Velké společnosti, které využívají 
nástroj na podporu solventnosti, by měly 
být povinny přijmout závazné plány 
transformace, v nichž stanoví, jak sladí 
své hospodářské činnosti s cíli Unie v 
oblasti klimatu a a životního prostředí. 
Tyto plány transformace by měly 
zahrnovat vhodnou správu rizik týkajících 
se udržitelnosti a zajistit, aby veškeré 
budoucí kapitálové výdaje byly použity na 
udržitelné ekonomické činnosti v souladu 
s rámcem EU pro usnadnění udržitelných 
investic. Měly by počítat s postupným 
ukončováním činností, které způsobují 
závažné poškození jakéhokoli 
environmentálního cíle, a s transformací 
těchto činností na činnosti neutrální nebo 
činnosti s nízkým dopadem v předem 
vymezeném časovém rámci. Tyto plány by 
měly rovněž zahrnovat opatření pro 
zachování pracovních míst, jakož i cíle v 
oblasti rovnosti žen a mužů a sociální 
odpovědnosti podniků. Na malé a střední 
podniky by se měly vztahovat 
zjednodušené a přiměřené povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Přeshraniční činnosti budou muset 
prokázat svou přidanou hodnotu, pokud 
jde o dodavatelské řetězce pro jednotný 



AM\1211825CS.docx 49/132 PE655.933v01-00

CS

trh, aby se zabránilo případným 
nežádoucím vedlejším výnosům.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Společnosti, které využívají nástroj 
na podporu solventnosti, by se měly 
zavázat k rovnému odměňování žen a 
mužů za práci stejné hodnoty a měly by do 
svých plánů transformace zahrnout 
opatření, která v případě potřeby a v 
možném rozsahu upřednostní předčasný 
odchod do důchodu, krátkodobou práci 
nebo rovnocenná opatření spíše než 
propouštění a další flexibilizaci a nejistotu 
pracovních míst. Společnosti využívající 
nástroj na podporu solventnosti by se 
rovněž měly zavázat k odborné přípravě a 
příslušné rekvalifikaci pracovníků 
směrem k ekologické a digitální 
transformaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) O finančních a investičních 
operacích v rámci okna na podporu 
solventnosti musí být rozhodnuto do konce 

(11) O finančních a investičních 
operacích v rámci okna na podporu 
solventnosti musí být rozhodnuto do konce 
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roku 2024, přičemž do konce roku 2022 by 
mělo být rozhodnuto nejméně o 60 % 
finančních a investičních operací, aby bylo 
možné rychle reagovat na krizi způsobenou 
koronavirovou pandemií.

roku 2023, přičemž do konce roku 2021 by 
mělo být rozhodnuto nejméně o 60 % 
finančních a investičních operací, aby bylo 
možné rychle reagovat na krizi způsobenou 
koronavirovou pandemií.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Nejméně 70 % financování EFSI v 
rámci složky na podporu solventnosti by 
mělo být vyčleněno pro malé a střední 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby mohla Komise 
prostřednictvím Evropského investičního 
fondu (EIF) poskytovat podporu 
evropskému hospodářství, měla by mít 
možnost účastnit se jednoho nebo více 
případných navýšení kapitálu EIF, což by 
jí umožnilo nadále podporovat evropské 
hospodářství a jeho oživení. Unie by měla 
mít možnost zachovat svůj celkový podíl 
na kapitálu EIF. V revidovaném víceletém 
finančním rámci pro stávající období by 
za tímto účelem mělo být stanoveno 

(12) Aby bylo možné zajistit stabilní a 
udržitelné hospodářské oživení v rámci 
Unie, je třeba zabránit politickému 
vměšování do investičních rozhodnutí, a 
proto by Komise neměla mít možnost 
účastnit se jednoho nebo více případných 
navýšení kapitálu Evropského investičního 
fondu (EIF); Unie by měla svůj celkový 
podíl na kapitálu EIF postupně a 
urychleně snižovat.
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dostatečné finanční krytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby mohla Komise prostřednictvím 
Evropského investičního fondu (EIF) 
poskytovat podporu evropskému 
hospodářství, měla by mít možnost účastnit 
se jednoho nebo více případných navýšení 
kapitálu EIF, což by jí umožnilo nadále 
podporovat evropské hospodářství a jeho 
oživení. Unie by měla mít možnost 
zachovat svůj celkový podíl na kapitálu 
EIF. V revidovaném víceletém finančním 
rámci pro stávající období by za tímto 
účelem mělo být stanoveno dostatečné 
finanční krytí.

(12) Aby mohla Komise prostřednictvím 
Evropského investičního fondu (EIF) 
poskytovat podporu evropskému 
hospodářství, měla by poté, co získá 
stanovisko Evropského parlamentu, mít 
možnost účastnit se jednoho nebo více 
případných navýšení kapitálu EIF, což by jí 
umožnilo nadále podporovat evropské 
hospodářství a jeho oživení. Unie by měla 
mít možnost zachovat svůj celkový podíl 
na kapitálu EIF. V revidovaném víceletém 
finančním rámci pro stávající období by za 
tímto účelem mělo být stanoveno 
dostatečné finanční krytí.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Aby se předešlo případným střetům 
zájmů a maximalizoval se dopad na 
reálnou ekonomiku a na zaměstnanost, 
tak by se na společnosti, které využívají 
financování z EFSI prostřednictvím 
složky na podporu solventnosti, měla 
vztahovat omezení, pokud jde o výplatu 
dividend, platy vysokého managementu a 
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zpětného odkupu akcií během období, na 
něž se vztahuje záruka.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) S cílem zamezit zneužívání 
podpory a maximalizovat dopad na 
reálnou ekonomiku a na zaměstnanost 
může investiční výbor zavést dočasná 
omezení pro výplatu dividend v případě 
společností, které dostávají financování 
EFSI prostřednictvím složky na podporu 
solventnosti.

Or. en

Odůvodnění

Kapitál poskytnutý prostřednictvím složky na podporu solventnosti by měl být použit k 
zajištění přežití společnosti, a proto mohou být zapotřebí dočasná omezení pro výplatu 
dividend.

Pozměňovací návrh 140
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Měla by být stanovena částka ve 
výši 100 000 000 EUR na podporu 
zakládání a řízení investičních fondů, 
zvláštních účelových jednotek a 
investičních platforem v členských 
státech, a to zejména v těch, v nichž dosud 
nebyly vytvořeny trhy s kapitálovým 

vypouští se
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fondem, a na podporu zelené a digitální 
transformace společností financovaných v 
rámci nástroje na podporu solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Měla by být stanovena částka ve 
výši 100 000 000 EUR na podporu 
zakládání a řízení investičních fondů, 
zvláštních účelových jednotek a 
investičních platforem v členských státech, 
a to zejména v těch, v nichž dosud nebyly 
vytvořeny trhy s kapitálovým fondem, a na 
podporu zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci nástroje 
na podporu solventnosti.

(13) Měla by být stanovena částka ve 
výši 100 000 000 EUR na podporu 
zakládání, řízení a sledování investičních 
fondů, zvláštních účelových jednotek a 
investičních platforem v členských státech, 
a to zejména v těch, v nichž dosud nebyly 
vytvořeny trhy s kapitálovým fondem, a na 
podporu zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci nástroje 
na podporu solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Měla by být stanovena částka ve 
výši 100 000 000 EUR na podporu 
zakládání a řízení investičních fondů, 
zvláštních účelových jednotek a 
investičních platforem v členských státech, 
a to zejména v těch, v nichž dosud nebyly 
vytvořeny trhy s kapitálovým fondem, a na 
podporu zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci nástroje 

(13) Měla by být stanovena částka ve 
výši 150 000 000 EUR na podporu 
zakládání a řízení investičních fondů, 
zvláštních účelových jednotek a 
investičních platforem v členských státech, 
a to zejména v těch, v nichž dosud nebyly 
vytvořeny trhy s kapitálovým fondem, a na 
podporu zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci nástroje 
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na podporu solventnosti. na podporu solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Aby byla zajištěna odpovědnost 
vůči evropským občanům, měla by EIB 
Evropskému parlamentu a Radě 
pravidelně podávat zprávy o dosaženém 
pokroku, dopadu a operacích nástroje na 
podporu solventnosti, zejména pokud jde 
o počet prováděných operací, geografické 
a odvětvové pokrytí a sociální dopady 
včetně jasně uvedeného celkového podílu 
pracovních míst, jež byla zachována nebo 
vytvořena v podnicích, které jsou příjemci 
podpory solventnosti. Na žádost 
Evropského parlamentu by se měli 
předseda řídící rady a výkonný ředitel 
účastnit slyšení a ve stanovené lhůtě 
odpovídat na otázky. Komise by měla 
každoročně podávat zprávy o situaci 
záručního fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Investiční výbor ustavený v rámci 
nařízení o Programu InvestEU má být po 

vypouští se
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svém založení odpovědný za poskytnutí 
záruky EU i podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Investiční výbor ustavený v rámci 
nařízení o Programu InvestEU má být po 
svém založení odpovědný za poskytnutí 
záruky EU i podle tohoto nařízení.

(14) Investiční výbor ustavený v rámci 
nařízení o Programu InvestEU má být po 
svém založení odpovědný za poskytnutí 
záruky EU i podle tohoto nařízení. Aby 
byla zajištěna náležitá odbornost a 
možnosti volby, měl by být zřízen zvláštní 
podvýbor pro okno na podporu 
solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Podpora poskytovaná v rámci 
okna na podporu solventnosti by měla 
zahrnovat ustanovení zajišťující 
pokračování úsilí o snížení počtu případů 
vyhýbání se daňové povinnosti, praní 
špinavých peněz, podvodů a zneužívání 
prostředků a aby bylo zachováno řádné 
fungování vnitřního trhu. Subjekty, které 
využívají tuto podporu, finanční 
zprostředkovatelé nebo schválené 
způsobilé účelové jednotky  provádějící 
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projekty v rámci okna pro podporu 
solventnosti jako takové nesmějí být 
registrováni nebo usazeni v jurisdikcích 
uvedených v příslušné politice Unie 
týkající se nespolupracujících jurisdikcí 
nebo jurisdikcích identifikovaných jako 
vysoce rizikové třetí země, které mají ve 
svých vnitrostátních režimech pro boj 
proti praní peněz a financování terorismu 
strategické nedostatky podle směrnice 
(EU) 2015/849, ani je nesmějí ovládat 
akcionáři v takových jurisdikcích. EIB by 
měla Evropskému parlamentu a Radě 
pravidelně podávat zprávy o průběžných 
opatřeních, která jsou přijímána za 
účelem odhalování a předcházení 
podvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) EIB by měla Evropskému 
parlamentu a Radě pravidelně podávat 
zprávy o provádění, dopadu a činnostech 
nástroje na podporu solventnosti, a to s 
cílem zajistit řádnou demokratickou 
odpovědnost. EIB by měla zejména 
poskytovat podrobnosti o počtu 
provedených operací, zeměpisném pokrytí 
v rámci celé Unie, výši podpory 
poskytované malým a středním podnikům 
a o tom, jak je tento nástroj v souladu s 
prioritami Unie, jako je Zelená dohoda 
pro Evropu a strategie formování digitální 
budoucnosti Evropy. Na žádost 
Evropského parlamentu by se měli 
předseda řídící rady a výkonný ředitel 
účastnit slyšení a ve stanovené lhůtě 
odpovídat na otázky. Komise by měla 
každoročně podávat zprávy o situaci 
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záručního fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby byla zajištěna odpovědnost 
vůči evropským občanům, měla by EIB 
Evropskému parlamentu a Radě 
pravidelně podávat zprávy o dosaženém 
pokroku, dopadu a operacích nástroje na 
podporu solventnosti, zejména pokud jde 
o počet prováděných operací, geografické 
a odvětvové pokrytí a sociální dopady se 
zvláštním zaměřením na pracovní místa, 
jež byla zachována díky přístupu k oknu 
na podporu solventnosti. Na žádost 
Evropského parlamentu by se měli 
předseda řídící rady a výkonný ředitel 
účastnit slyšení a ve stanovené lhůtě 
odpovídat na otázky. Komise by měla 
každoročně podávat zprávy o situaci 
záručního fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Markus Ferber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby byla zajištěna vysoká úroveň 
odpovědnosti a transparentnosti, měla by 
EIB každoročně vypracovávat zprávy o  
využívání prostředků v rámci nástroje na 
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podporu solventnosti. Na žádost 
příslušného výboru Evropského 
parlamentu by se předseda řídícího 
výboru a výkonný ředitel měli zúčastnit 
slyšení a podat tam zprávu o aktuálním 
stavu tohoto nástroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Podpora poskytovaná v rámci 
okna na podporu solventnosti by se měla 
aktivně podílet na zachování co nejvyššího 
možného počtu pracovních míst nebo 
podporovat společnosti, které nabízejí 
jasné příležitosti k rekvalifikaci v případě, 
že nemůže být zachována úroveň 
zaměstnanosti před vypuknutím 
pandemie.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Aby se zabránilo roztříštěnosti 
jednotného trhu a zaručila odpovídající 
distribuce investic se zárukou okna 
podpory solventnosti, měla by skupina 
EIB každoročně zpřístupnit seznam 
konečných příjemců.

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Za účelem doplnění jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, pokud 
jde o stanovení členských států a odvětví, 
jež byla hospodářsky nejvíce postižena, a 
členských států, v nichž je možnost státní 
podpory solventnosti omezenější, by měla 
být pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 SFEU přenesena na Komisi, 
pokud jde o stanovení ukazatelů a 
metodiky jejich používání. Tyto ukazatele 
a metodika, jež stanoví Komise, by měly 
být v souladu s  klíčem pro přidělování 
platným pro facilitu na podporu oživení a 
odolnosti. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 13. 
dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci..“

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „společnostmi“ se pro účely okna 
na podporu solventnosti rozumějí obchodní 
společnosti, projektové společnosti, 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a další právní struktury.

(9) „společnostmi“ se pro účely okna 
na podporu solventnosti rozumějí obchodní 
společnosti, projektové společnosti, 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a další právní struktury zřízené v 
členských státech, které respektují 
základní hodnoty Unie a právní stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) „společnostmi“ se pro účely okna 
na podporu solventnosti rozumějí obchodní 
společnosti, projektové společnosti, 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a další právní struktury.

(9) „společnostmi“ se pro účely okna 
na podporu solventnosti rozumějí obchodní 
společnosti, malé a střední podniky, 
projektové společnosti, partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a další 
právní struktury.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a působících v Unii.

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a vykonávajících většinu 
svých činností v Unii, jež se nepodílejí na 
daňových únicích nebo vyhýbání se 
daňovým povinnostem.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a působících v Unii.

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a působících v Unii se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky, které musí představovat alespoň 
50 % poskytované podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a působících v Unii.

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a působících v Unii, jež 
postihla pandemie COVID-19.
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Or. en

Pozměňovací návrh 158
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a působících v Unii.

c) solventnost společností usazených v 
členském státě a působících v Unii se 
zvláštním důrazem na malé a střední 
podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iv) oceňování operací v rámci záruky 
EU, které má být v souladu s obecnou 
cenovou politikou EIB; pro okno na 
podporu solventnosti mohou být 
dohodnuta jiná ujednání.

(iv) oceňování operací v rámci záruky 
EU, které má být v souladu s cenovou 
politikou EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 4 – odst. 2 – písm. a – bod v

Platné znění Pozměňovací návrh

(3a) V čl. 4 odst. 2 písm. a) se bod iv) 
mění takto:

v) postupů, které mají – aniž je dotčen 
Protokol č. 5 o statutu Evropské investiční 
banky připojený ke Smlouvě o EU a 
Smlouvě o fungování EU a v něm uvedené 
výsady EIB – přispět ke snížení nákladů na 
financování operace, které jsou hrazeny 
příjemcem financování EIB poskytovaného 
v rámci EFSI, zejména úpravou odměny za 
záruku EU, pokud je to nezbytné 
především v situacích, kdy by napjaté 
podmínky na finančních trzích bránily 
realizaci životaschopného projektu nebo 
pokud je to nezbytné k tomu, aby se 
usnadnilo zřizování investičních platforem 
nebo financování projektů v odvětvích 
nebo oblastech, které se potýkají s 
významným selháním trhu nebo 
suboptimální investiční situací, v rozsahu, 
který nemá významný dopad na nezbytné 
financování záručního fondu;

„(v) postupů, které mají – aniž je dotčen 
Protokol č. 5 o statutu Evropské investiční 
banky připojený ke Smlouvě o EU a 
Smlouvě o fungování EU a v něm uvedené 
výsady EIB – přispět ke snížení nákladů na 
financování operace, které jsou hrazeny 
příjemcem financování EIB poskytovaného 
v rámci EFSI, zejména úpravou odměny za 
záruku EU, pokud je to nezbytné 
především v situacích, kdy by napjaté 
podmínky na finančních trzích bránily 
realizaci životaschopného projektu nebo 
pokud je to nezbytné k tomu, aby se 
usnadnilo zřizování investičních platforem 
nebo financování společností a projektů v 
odvětvích nebo oblastech, které se potýkají 
s významným selháním trhu nebo 
suboptimální investiční situací, v rozsahu, 
který nemá významný dopad na nezbytné 
financování záručního fondu;

Or. en

(02015R1017)

Pozměňovací návrh 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podpora pro fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy nebo jiná 

– podpora pro fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy nebo jiná 
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opatření v rámci okna na podporu 
solventnosti.

opatření v rámci okna na podporu 
solventnosti, zejména ty, které usnadňují 
investice v členských státech a odvětvích, 
jež jsou nejvíce postiženy pandemii 
COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– podpora pro fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy nebo jiná 
opatření v rámci okna na podporu 
solventnosti.

– podpora pro fondy, zvláštní účelové 
jednotky, investiční platformy nebo jiná 
opatření zřízené skupinou EIB nebo 
národními podpůrnými bankami v rámci 
okna na podporu solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

(4a) V čl. 54 odst. 2 se první 
pododstavec mění takto:

V souladu s pokyny pro investování 
stanovenými v příloze II upravuje řídící 
rada kombinaci projektů, pokud jde o 

V souladu s pokyny pro investování 
stanovenými v příloze II upravuje řídící 
rada kombinaci projektů, pokud jde o 
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sektory a země, na základě průběžného 
sledování vývoje podmínek na trzích v 
členských státech a investičního prostředí, 
s cílem napomáhat při překonávání selhání 
trhu a nepříznivých investičních situací, 
včetně problémů plynoucích z finanční 
roztříštěnosti. Při provádění této úpravy se 
řídící rada vyvaruje přístupu, který by s 
sebou nesl větší riziko, než je nezbytně 
nutné.

sektory a země, na základě průběžného 
sledování vývoje podmínek na trzích v 
členských státech a investičního prostředí, 
s cílem napomáhat při překonávání selhání 
trhu a nepříznivých investičních situací, 
včetně problémů plynoucích z finanční 
roztříštěnosti, a pro účely okna na 
podporu solventnosti zohledňuje dopad 
prodloužení nebo nového vypuknutí 
pandemie COVID-19. Při provádění této 
úpravy se řídící rada vyvaruje přístupu, 
který by s sebou nesl větší riziko, než je 
nezbytně nutné.

Or. en

(32015R1017)

Pozměňovací návrh 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V článku 5 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. V rámci okna na podporu 
solventnosti upraví řídící výbor kombinaci 
projektů s cílem zajistit, aby byla podpora 
poskytnuta společnostem s vysokým 
potenciálem pro ekologickou nebo 
digitální transformaci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8 , ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti.

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8 , ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti, za podmínky, že jejich 
úroveň pákového efektu nepřesahuje 
pětinásobek jejich kapitálu.

Kromě toho se podpora v rámci okna na 
podporu solventnosti poskytuje pouze 
společnostem, které:
– přijmou plány podle pokynů uvedených 
v oddíle 6 písm. d) přílohy II;
– plní minimální záruky uvedené v článku 
18 nařízení (EU) 2020/852;
– nebyly zapojeny do praní peněz, 
financování terorismu, vyhýbání se 
daňovým povinnostem, daňových podvodů 
nebo daňových úniků, ani nejsou v 
současné době vyšetřováni či stíháni za 
tyto činnosti; společnosti s 
konsolidovaným obratem přesahujícím 
750 000 000 EUR vypracují a bezplatně 
zveřejní zprávu s informacemi uvedenými 
v čl. 89 odst. 1 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/89/EU;
– nejsou součástí skupiny, která má 
dceřiné společnosti bez skutečné 
hospodářské činnosti v zemi uvedené na 
seznamu EU pro nespolupracující 
jurisdikce;
– nevyplácí dividendy a rezervy, bonusy 
nebo neprovádí zpětný odkup akcií po 
dobu nejméně dvou let po využití podpory 
v rámci nástroje na podporu solventnosti;

_________________ _________________
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8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8 , ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti.

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8 , ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti. Společnosti musí být schopny 
na požádání prokázat životaschopnost 
svého obchodního modelu ke konci roku 
2019.

_________________ _________________
8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Frances Fitzgerald
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8 , ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti.

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které jsou dlouhodobě finančně 
životaschopné a  ještě na konci roku 2019 
nebyly v obtížích, pokud jde o podmínky 
státní podpory8 , ale od té doby se v 
důsledku krize způsobené koronavirovou 
pandemií potýkají se značnými riziky v 
oblasti solventnosti.

_________________ _________________
8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu společností, 
které ještě na konci roku 2019 nebyly v 
obtížích, pokud jde o podmínky státní 
podpory8 , ale od té doby se v důsledku 
krize způsobené koronavirovou pandemií 
potýkají se značnými riziky v oblasti 
solventnosti.

Podpora v rámci okna na podporu 
solventnosti se však poskytuje pouze 
tehdy, pokud je ku prospěchu 
životaschopných společností, které ještě na 
konci roku 2019 nebyly v obtížích, pokud 
jde o podmínky státní podpory8 , ale od té 
doby se v důsledku krize způsobené 
koronavirovou pandemií potýkají se 
značnými riziky v oblasti solventnosti.
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_________________ _________________
8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

8 Podle definice v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 
června 2014, kterým se v souladu s články 
107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním 
trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V čl. 6 odst. 1 písm. a) se doplňuje 
nový pododstavec, který zní:
„Komise vypracuje zvláštní srovnávací 
přehled, jenž bude specifický pro okno na 
podporu platební schopnosti, s cílem 
poskytnout hodnotící rámec pro fondy, 
zvláštní účelové jednotky, investiční 
platformy nebo jiná opatření zřízené 
skupinou EIB nebo národními 
podpůrnými bankami v rámci podpory 
solventnosti pro potenciální příjemce v 
rámci nástroje na podporu solventnosti 
pro účely čl. 7 odst. 12 tohoto nařízení. 
Pro podporu v rámci nástroje jsou 
způsobilé pouze společnosti, které 
dosáhnou minimálního bodového celkově 
a pro každý specifický oddíl. Tento 
srovnávací přehled poskytuje zejména 
rámec pro posuzování plánů uvedených v 
oddíle 6 písm. d) přílohy II, a to vedle 
standardních finančních ukazatelů a 
ukazatelů používaných k posouzení 
hospodářské životaschopnosti a vyhlídek 
společnosti. Srovnávací přehled, tedy 
nástroj, který investičnímu výboru 
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pomáhá přednostně zvolit pro operace 
záruky EU, včetně podpory poskytované 
prostřednictvím okna konkrétním 
společnostem, které získají vyšší 
ohodnocení a vykážou vyšší přidanou 
hodnotu, je po podpisu projektu veřejně 
dostupný. Toto zveřejnění neobsahuje 
citlivé obchodní informace. Fondy,  
zvláštní účelové jednotky, investiční 
platformy nebo jiná opatření zřízená 
skupinou EIB nebo národními 
podpůrnými bankami v rámci okna na 
podporu solventnosti zpravidla poskytují 
nástroje kvazivlastního kapitálu 
společnostem, které mají střední nebo 
nízké skóre nad minimální prahovou 
hodnotu, pokud jde o ukazatele používané 
k posouzení finanční životaschopnosti a 
vyhlídek společnosti. Tato podpora se 
poskytuje společnostem, které jsou 
povinny zveřejňovat nefinanční informace 
podle článku 19a nebo 29a směrnice 
2013/34/EU za ceny a za podmínek, které 
společnosti neposkytují výhodu, a ve 
formě kmenového kapitálu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

(5a) v čl. 6 odst. 1 se písmeno b) mění 
takto:

b) jsou v souladu s politikami Unie, k 
nimž patří cíl inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění, vytváření 
kvalitních pracovních míst a hospodářská, 
sociální a územní soudržnost;

b) jsou v souladu s politikami Unie, k 
nimž patří cíl inteligentního, udržitelného 
růstu podporujícího začlenění, vytváření 
kvalitních pracovních míst, hospodářská, 
sociální a územní soudržnost a ekologická 
a digitální transformace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavec 2 mohou 
být dílčí operace prováděné finančními 
zprostředkovateli omezeny na minimální 
velikost, pokud jde o investiční operace v 
rámci okna na podporu solventnosti.

3. Podpora je poskytována 
společnostem pouze do očekáváné výše 
účetních ztrát spojených s krizí v důsledku 
pandemie COVID-19.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Hélène Laporte

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Bez ohledu na odstavec 2 mohou 
být dílčí operace prováděné finančními 
zprostředkovateli omezeny na minimální 
velikost, pokud jde o investiční operace v 
rámci okna na podporu solventnosti.

3. Bez ohledu na odstavec 2 musí být 
dílčí operace prováděné finančními 
zprostředkovateli omezeny na minimální 
velikost, pokud jde o investiční operace v 
rámci okna na podporu solventnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Platné znění Pozměňovací návrh

(7a) V článku 7 se odstavec 2 mění 
takto:

2. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI 
má být řízen řídící radou, která má pro 
účely využívání záruky EU určit v souladu 
s obecnými cíli stanovenými v čl. 9 odst. 2:

„2. Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI 
má být řízen řídící radou, která má 
genderově vyvážené složení a má pro účely 
využívání záruky EU určit v souladu s 
obecnými cíli stanovenými v čl. 9 odst. 2:“

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 7 – odst. 7

Platné znění Pozměňovací návrh

(7a) Ustanovení čl. 7 odst. 7 se mění 
takto:

Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má mít 
investiční výbor, který má přezkoumávat 
případné projekty v souladu s investiční 
politikou EFSI schvalovat podporu ze 
záruky EU pro operace EIB cílené na 
projekty, které splňují požadavky článků 6 
a 9, a to bez ohledu na zeměpisnou polohu 
těchto projektů v souladu s článkem 8. 
Investiční výbor je navíc orgánem 
příslušným pro schvalování operací s 
investičními platformami a národními 
podpůrnými bankami či institucemi.

Dohoda o EFSI stanoví, že EFSI má mít 
investiční výbor, který má přezkoumávat 
případné projekty v souladu s investiční 
politikou EFSI schvalovat podporu ze 
záruky EU pro operace EIB cílené na 
projekty, které splňují požadavky článků 6 
a 9, a to bez ohledu na zeměpisnou polohu 
těchto projektů v souladu s článkem 8, s 
výjimkou projektů v rámci okna na 
podporu solventnosti, pro něž je 
zeměpisná poloha relevantním faktorem 
pro posouzení. Investiční výbor je navíc 
orgánem příslušným pro schvalování 
operací s investičními platformami a 
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národními podpůrnými bankami či 
institucemi.

Or. en

(32015R1017)

Pozměňovací návrh 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) v čl. 7 odst. 8 se za první 
pododstavec vkládá nový pododstavec, 
který zní:
„V případě potřeby zvláštní analýzy a 
odborných znalostí je investičnímu výboru 
nápomocen specializovaný podvýbor; 
jakmile toto nařízení vstoupí v platnost, 
měl by být zřízen podvýbor pro podporu 
solventnosti.“

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 b (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. i

Platné znění Pozměňovací návrh

(7b) V čl. 7 odst. 8 se třetí pododstavec 
písm. i) mění takto:

i) kulturního a tvůrčího odvětví; „i) kulturního a tvůrčího odvětví, 
včetně oděvního a módního průmyslu;“
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Or. en

Pozměňovací návrh 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 7 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) V čl. 7 odst. 8 třetím pododstavci se 
doplňuje nové písmeno, které zní:
„(la) cestovní ruch a pohostinství;“

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 d (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 7 – odst. 14

Platné znění Pozměňovací návrh

(7d) V čl. 7 odst. 14 se první 
pododstavec mění takto:

14. V zájmu zajištění nezávislého a 
transparentního posouzení potenciálního a 
skutečného využívání záruky EU je Komisi 
v souladu s čl. 23 odst. 1 až 3 a 5 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem doplnění tohoto 
nařízení o srovnávací přehled ukazatelů, 
který bude používat investiční výbor. Tyto 
akty v přenesené pravomoci se 
vypracovávají v úzkém dialogu s EIB.

„14. V zájmu zajištění nezávislého a 
transparentního posouzení potenciálního a 
skutečného využívání záruky EU a k 
dalšímu upřesnění srovnávacího přehledu 
uvedeného ve čl. 6 odst. 1a je Komisi v 
souladu s čl. 23 odst. 1, 2, 3 a 5 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci za účelem doplnění tohoto 
nařízení o srovnávací přehled ukazatelů, 
který bude používat investiční výbor. Tyto 
akty v přenesené pravomoci se 
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vypracovávají v úzkém dialogu s EIB.

Or. en

(02015R1017)

Pozměňovací návrh 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na první odstavec mohou být 
finančními a investičními operacemi v 
rámci okna na podporu solventnosti 
podporovány pouze společnosti usazené v 
členském státě a působící v Unii.

Bez ohledu na první odstavec mohou být 
finančními a investičními operacemi v 
rámci okna na podporu solventnosti 
podporovány pouze společnosti usazené v 
členském státě a působící v Unii. Řídící 
rada stanoví veškeré nezbytné požadavky 
související s vrcholnou kontrolou 
přijímajících společností, pokud jde o 
příslušná hlediska veřejného pořádku 
nebo bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na první odstavec mohou být 
finančními a investičními operacemi v 
rámci okna na podporu solventnosti 
podporovány pouze společnosti usazené v 

Bez ohledu na první odstavec mohou být 
finančními a investičními operacemi v 
rámci okna na podporu solventnosti 
podporovány pouze společnosti usazené v 
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členském státě a působící v Unii. členském státě a provádějící většinu svých 
činností v Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bez ohledu na první odstavec mohou být 
finančními a investičními operacemi v 
rámci okna na podporu solventnosti 
podporovány pouze společnosti usazené v 
členském státě a působící v Unii.

Bez ohledu na první odstavec mohou být 
finančními a investičními operacemi v 
rámci okna na podporu solventnosti 
podporovány pouze společnosti usazené v 
členském státě a působící v Unii za 
podmínek stanovených v článku 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – úvodní věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V čl. 9 odst. 2 třetím pododstavci se 
uvozující věta mění takto:

vypouští se

„Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
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následujících obecných cílů:“

_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:“ 

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami a cíli Unie, včetně Zelené 
dohody pro Evropu9, cílů udržitelného 
rozvoje, Pařížské dohody, 
zásady„významně nepoškozovat“, 
evropského pilíře sociálních práv,  
spravedlivého přechodu na uhlíkově 
neutrální hospodářství nejpozději do roku 
2050, nové průmyslové strategie pro 
Evropu9a a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:“ 

_________________ _________________
9 COM(2020)640 final. 9 COM(2020)640 final.

9a COM(2020) 102 final.
10 COM(2019)67 final. 10 COM(2019)67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:“

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami, cíli a závazky Unie, zejména 
cíli Unie v oblasti klimatu stanovenými v 
[nařízení (EU) 2020/XXX, kterým se 
stanoví rámec pro dosažení klimatické 
neutrality („evropský právní rámec pro 
klima“)], a rovněž s pilířem sociálních 
práv EU, Zelenou dohodou pro Evropu9 a 
strategií pro utváření digitální budoucnosti 
Evropy10, a kromě rovnoměrného oživení 
následujícího po koronavirové pandemii a 
podporujícího začlenění musí podporovat 
některý z následujících obecných cílů:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9, strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10, strategie pro 
udržitelnou a digitální Evropu zaměřené 
na malé a střední podniky a nové 
průmyslové strategie pro zelenou a 
digitální Evropu, a kromě rovnoměrného 
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následujících obecných cílů:“ oživení následujícího po koronavirové 
pandemii a podporujícího začlenění musí 
podporovat některý z následujících 
obecných cílů:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:“

Dotčené operace musí být v souladu s 
politikami Unie, včetně Zelené dohody pro 
Evropu9 , evropského pilíře sociálních 
práv a strategie pro utváření digitální 
budoucnosti Evropy10 , a kromě 
rovnoměrného oživení následujícího po 
koronavirové pandemii a podporujícího 
začlenění musí podporovat některý z 
následujících obecných cílů:“

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. b – návětí
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Platné znění Pozměňovací návrh

(10a) V čl. 9 odst. 2 třetím pododstavci se 
úvodní část písmene b) mění takto:

b) rozvoj odvětví energetiky v souladu s 
prioritami energetické unie, včetně 
zabezpečení dodávek energie, a 
klimatickými a energetickými rámci pro 
roky 2020, 2030 a 2050, zejména 
prostřednictvím:

„b) rozvoj odvětví energetiky v souladu 
s prioritami energetické unie, včetně 
zabezpečení dodávek energie, a 
klimatickými a energetickými rámci pro 
roky 2020, 2030 a 2050, Zelenou dohodou 
pro Evropu a úvěrovou politikou EIB v 
oblasti energetiky, zejména 
prostřednictvím:“

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. c – návětí

Platné znění Pozměňovací návrh

(10a) V čl. 9 odst. 2 třetím pododstavci se 
úvodní část písmene c), mění takto:

c) rozvoj dopravní infrastruktury, vybavení 
a inovativních technologií pro dopravu, 
zejména prostřednictvím:

„c) rozvoj dopravní infrastruktury, 
vybavení a inovativních technologií pro 
dopravu a rovněž transformace 
dopravního odvětví směrem ke klimatické 
neutralitě, zejména prostřednictvím:“

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
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Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. g – bod iv

Platné znění Pozměňovací návrh

(10a) V čl. 9 odst. 2 se třetí pododstavec 
písm. g) bodu vi) mění takto:

vi) Cestovní ruch; „vi) cestovní ruch a pohostinství;“

Or. en

(32015R1017)

Pozměňovací návrh 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

a) dává si za cíl určit v pozdější fázi 
přiměřený podíl financování z EFSI, který 
lze v současnosti obtížně vyčíslit, v rámci 
okna pro infrastrukturu a inovace na 
podporu projektů se složkami, které 
přispívají k opatřením v oblasti klimatu v 
souladu se závazky přijatými na 21. 
konferenci smluvních stran Rámcové 
úmluvy Organizace spojených národů o 
změně klimatu (COP21). Financování z 
EFSI pro malé a střední podniky a malé 
společnosti se střední tržní kapitalizací se 
do tohoto výpočtu nezahrnuje. K určení 
těchto složek nebo nákladových podílů 
projektů, jež se týkají opatření v oblasti 
klimatu, použije EIB svou mezinárodně 
dohodnutou metodiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
Zelenou dohodou pro Evropu, Pařížskou 
dohodou a zásadou „významně 
nepoškozovat“. Financování z EFSI pro 
malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dává si za cíl, aby nejméně 40 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 

a) dává si za cíl, aby nejméně 80 % 
financování z EFSI v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace podporovalo 
projekty se složkami, které přispívají k 
opatřením v oblasti klimatu v souladu se 
závazky přijatými na 21. konferenci 
smluvních stran Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu (COP21). Financování z EFSI pro 
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malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

malé a střední podniky a malé společnosti 
se střední tržní kapitalizací se do tohoto 
výpočtu nezahrnuje. K určení těchto složek 
nebo nákladových podílů projektů, jež se 
týkají opatření v oblasti klimatu, použije 
EIB svou mezinárodně dohodnutou 
metodiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech a 
odvětvích, které byly koronavirovou 
pandemií postiženy nejvíce;

b) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech a 
odvětvích, které byly koronavirovou 
pandemií postiženy nejvíce a současně 
zajistí vyvážené zeměpisné rozložení 
podpory mezi členskými státy; Řídící 
výbor pravidelně sleduje zeměpisné a 
odvětvové pokrytí podpory a v případě 
potřeby aktualizuje diverzifikaci a limity 
koncentrace v souladu s oddílem 8 
písm. b) přílohy II;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech a 
odvětvích, které byly koronavirovou 
pandemií postiženy nejvíce;

b) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností, jež se zavážou, že během 
dotyčného období nebudou propouštět ani 
vyplácet dividendy, v členských státech a 
odvětvích, které byly koronavirovou 
pandemií postiženy nejvíce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech a 
odvětvích, které byly koronavirovou 
pandemií postiženy nejvíce;

b) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností, zejména malých a středních 
podniků, v členských státech a odvětvích, 
které byly koronavirovou pandemií 
postiženy nejvíce;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(12a) V čl. 9 odst. 2a se doplňuje nové 
písmeno ba), které zní:
ba) zajistí, aby nejméně 50 % 
financování v rámci okna pro podporu 
solventnosti bylo vynaloženo na podporu 
činností, které jsou podle nařízení o 
taxonomii považovány za 
environmentálně udržitelné.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

c) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější. Nástroj nepodporuje přímo 
ani nepřímo projekty v oblasti fosilních 
energií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí, aby většina financování z c) zajistí, aby většina financování z 
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EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech a 
odvětvích, v nichž je možnost státní 
podpory solventnosti a přístup k tržnímu 
financování omezenější.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

c) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností, zejména malých a středních 
podniků v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností v členských státech, v nichž je 
dostupnost státní podpory solventnosti 

c) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna na podporu solventnosti 
byla využita na podporu způsobilých 
společností, zejména malých a středních 
podniků, v členských státech, v nichž je 
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omezenější. dostupnost státní podpory solventnosti 
omezenější.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) V čl. 9 odst. 2a se doplňuje nové 
písmeno ca), které zní:
ca) zajistí, aby byla členským státům a 
podnikům, zejména malým a středním 
podnikům, poskytována technická pomoc 
s cílem usnadnit co nejširší distribuci a 
čerpání finančních prostředků z nástroje 
na podporu solventnosti, a to využitím 
stávajících nástrojů v rámci EFSI, jako je 
Evropské centrum pro investiční 
poradenství (EIAH);

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V čl. 9 odst. 2a se doplňuje nové 
písmeno ca), které zní:
ca) zajistí, aby většina financování z 
EFSI v rámci okna pro podporu 
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solventnosti byla využita k zacílení 
podpory na podniky v těch členských 
státech, v nichž byla státní podpora od 
počátku koronavirové pandemie 
omezenější, s cílem zajistit rovnoměrnější 
oživení.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 b (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) V čl. 9 odst. 2a se doplňuje nové 
písmeno ca), které zní:
ca) zajistí, aby bylo alespoň 70% 
financování z EFSI v rámci okna na 
podporu solventnosti využito na podporu 
způsobilých malých a středních podniků, 
jak jsou definovány v doporučení EU 
2003/361.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Nicolae Ştefănuță

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 c (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) V čl. 9 odst. 2a se doplňuje nové 
písmeno cb), které zní:
cb) zajistí, aby byla většina 
financování z EFSI v rámci okna na 
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podporu solventnosti využita na zajištění 
pracovních míst, zamezení koncentraci 
trhu a na to, aby se firmy dostaly na cestu 
růstu v souladu se Zelenou dohodou pro 
Evropu, novou průmyslovou strategií pro 
Evropu a strategií pro formování digitální 
budoucnosti Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 c (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) V čl. 9 odst. 2a se doplňuje nové 
písmeno cb), které zní:
cb) zajistí, aby financování z EFSI v 
rámci okna na podporu solventnosti bylo 
využíváno na podporu způsobilých 
podniků, jejichž cílem je přispět k cílům v 
oblasti klimatu a energetiky v členských 
státech, které se zavázaly k dosažení cíle 
klimatické neutrality nejpozději do roku 
2040 a provádějí jej;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 2 a – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící výbor v případě potřeby poskytne k 
písmenům a) až c) podrobné pokyny.

Řídící výbor v případě potřeby poskytne k 
písmenům a) až c) podrobné pokyny. 
Finanční a investiční operace, které 
nejsou v souladu s dosažením cílů Unie v 
oblasti klimatu, nejsou způsobilé pro 
podporu podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
José Gusmão

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 7 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V článku 9 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„7a. Příjemci, kteří obdrží financování z 
EFSI nevyplatí dividendu nebo 
neprovedou zpětný odkup akcií. Odměny 
jakéhokoli člena vedení příjemce, který 
obdrží podporu z fondu EFSI, nepřekročí 
pevnou část odměny těchto členů vedení 
platnou ke dni 31. prosince 2019. Pro 
osoby, které se stanou členy vedení ke dni  
poskytnutí financování z EFSI či později, 
se použitelný limit rovná nejnižší pevné 
odměně jakéhokoli člena vedení ke dni 31. 
prosince 2019. Bonusy nebo další 
pohyblivé nebo srovnatelné složky odměny 
nebudou vyplaceny za žádných okolností.“

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
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Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V článku 9 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„7a. Příjemci, kteří obdrží financování z 
EFSI, nevyplatí dividendu, neprovedou 
nepovinné výplaty kupónů ani zpětný 
odkup akcií během doby trvání záruky. 
Odměny jakéhokoli člena vedení příjemce, 
který obdrží podporu z fondu EFSI, 
nepřekročí pevnou část odměny těchto 
členů vedení platnou ke dni 31. prosince 
2019. Pro osoby, které se stanou členy 
vedení ke dni  poskytnutí financování z 
EFSI či později, se použitelný limit rovná 
nejnižší pevné odměně jakéhokoli člena 
vedení ke dni 31. prosince 2019. Bonusy 
nebo další pohyblivé nebo srovnatelné 
složky odměny nebudou vyplaceny za 
žádných okolností.“

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 9 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V článku 9 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„7a. Příjemci, kteří obdrží financování z 
EFSI, nevyplatí dividendu, neprovedou 
nepovinné výplaty kupónů ani zpětný 
odkup akcií. Odměny jakéhokoli člena 
vedení příjemce, který obdrží podporu z 
fondu EFSI, nepřekročí pevnou část 
odměny těchto členů vedení platnou ke 
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dni 31. prosince 2019. Pro osoby, které se 
stanou členy vedení ke dni  poskytnutí 
financování z EFSI či později, se 
použitelný limit rovná nejnižší pevné 
odměně jakéhokoli člena vedení ke dni 31. 
prosince 2019. Bonusy nebo další 
pohyblivé nebo srovnatelné složky odměny 
nebudou vyplaceny za žádných okolností.“

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) financování nebo záruky EIB pro 
EIF, jež mu umožňují poskytovat úvěry, 
záruky, protizáruky, jakoukoli jinou formu 
nástroje úvěrového posílení, nástroje 
kapitálového trhu a kapitálové nebo 
kvazikapitálové účasti, a to i ve prospěch 
národních podpůrných bank či institucí, 
investičních platforem, fondů nebo 
zvláštních účelových jednotek;

b) financování nebo záruky EIB pro 
EIF, jež mu umožňují poskytovat úvěry, 
záruky, protizáruky, jakoukoli jinou formu 
nástroje úvěrového posílení, nástroje 
kapitálového trhu a kapitálové nebo 
kvazikapitálové účasti, a to i ve prospěch 
národních podpůrných bank či institucí, 
investičních platforem nebo fondů či 
zvláštních účelových jednotek zřízených 
skupinou EIB nebo národními 
podpůrnými bankami;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 10 – odst. 2 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) záruky EIB poskytnuté národním 
podpůrným bankám či institucím, 
investičním platformám, fondům nebo 
zvláštním účelovým jednotkám v rámci 
protizáruky záruky EU.

c) záruky EIB poskytnuté národním 
podpůrným bankám či institucím, 
investičním platformám nebo fondům či 
zvláštním účelovým jednotkám zřízeným 
skupinou EIB nebo národními 
podpůrnými bankami v rámci protizáruky 
záruky EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci okna na podporu solventnosti 
může EIF poskytnout záruku fondům a 
zvláštním účelovým jednotkám.

V rámci okna na podporu solventnosti 
může EIF poskytnout záruku fondům a 
zvláštním účelovým jednotkám zřízeným 
skupinou EIB nebo národními 
podpůrnými bankami.

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25 – písm. -a (nové)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se první pododstavec 
mění takto:
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Cílem Evropského centra pro investiční 
poradenství (EIAH) je stavět na 
současných poradenských službách EIB a 
Komise a poskytovat poradenskou podporu 
při identifikaci, přípravě a vývoji 
investičních projektů a fungovat jako 
jednotné centrum pro technické 
poradenství pro projektové financování v 
Unii. Tato podpora zahrnuje poskytování 
cílené podpory při využívání technické 
pomoci pro strukturování projektů, při 
využívání inovativních finančních nástrojů, 
při využívání partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a při případném 
poskytování informací o příslušných 
otázkách týkajících se práva Unie, s 
přihlédnutím ke specifikům a potřebám 
členských států s méně rozvinutými 
finančními trhy a k situaci v různých 
odvětvích.

„Cílem Evropského centra pro investiční 
poradenství (EIAH) je stavět na 
současných poradenských službách EIB a 
Komise a poskytovat poradenskou podporu 
při identifikaci, přípravě a vývoji 
investičních projektů a fungovat jako 
jednotné centrum pro technické 
poradenství pro projektové financování v 
Unii. Tato podpora zahrnuje poskytování 
cílené podpory při využívání technické 
pomoci pro strukturování projektů, při 
využívání inovativních finančních nástrojů, 
při využívání partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a při případném 
poskytování informací o příslušných 
otázkách týkajících se práva Unie, a pro 
účely okna na podporu solventnosti při 
zřizování, vytváření a řízení zvláštních 
účelových jednotek, fondů, investičních 
platforem a dalších jednotek, s 
přihlédnutím ke specifikům a potřebám 
členských států s méně rozvinutými 
finančními trhy a k situaci v různých 
odvětvích.“

Or. en

(32017R2396)

Pozměňovací návrh 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. -a (nové)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se druhý pododstavec 
mění takto:

EIAH může poskytovat technickou pomoc 
v oblastech uvedených v čl. 9 odst. 2, 
zejména v oblasti energetické účinnosti, 
TEN-T a městské mobility. Poskytuje 

„EIAH může poskytovat technickou 
pomoc v oblastech uvedených v čl. 9 odst. 
2, zejména v oblasti energetické účinnosti, 
TEN-T a městské mobility. Poskytuje 
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rovněž pomoc na vypracování projektů v 
oblasti klimatu nebo projektů v oblasti 
oběhového hospodářství či jejich složek, 
zejména v rámci COP21, vypracování 
projektů v digitálním odvětví, jakož i pro 
vypracování projektů uvedených v čl. 5 
odst. 1 třetím pododstavci druhé odrážce.

rovněž pomoc na vypracování projektů v 
oblasti klimatu nebo projektů v oblasti 
oběhového hospodářství a rovněž v 
souvislosti s přechodem na spravedlivé, 
inkluzivní, udržitelné a uhlíkově neutrální 
hospodářství nejpozději do roku 2050 či 
složek těchto projektů, zejména v rámci 
Zelené dohody pro Evropu, Pařížské 
dohody a zásady „významně 
nepoškozovat“ a na vypracování projektů 
v digitálním odvětví, jakož i pro 
vypracování projektů uvedených v čl. 5 
odst. 1 třetím pododstavci druhé odrážce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 14 – odst. 6 a

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) odstavec 6a se mění takto:
V zájmu vytvoření širokého zeměpisného 
dosahu poradenských služeb v rámci Unie 
a úspěšného využití místních znalostí o 
EFSI se v případě nutnosti a při zohlednění 
stávajících systémů podpory zřídí místní 
zastoupení centra EIAH, která budou v 
dané lokalitě poskytovat konkrétní 
proaktivní pomoc přizpůsobenou místním 
podmínkám. Zřídí se zejména v členských 
státech nebo regionech, které čelí obtížím 
při rozvíjení projektů v rámci EFSI. EIAH 
pomáhá při předávání znalostí na 
regionální a místní úrovni, jejichž účelem 
je rozvoj regionálních a místních kapacit a 
odborných znalostí.

„V zájmu vytvoření širokého zeměpisného 
dosahu poradenských služeb v rámci Unie 
a úspěšného využití místních znalostí o 
EFSI se v případě nutnosti a při zohlednění 
stávajících systémů podpory zřídí místní 
zastoupení centra EIAH, která budou v 
dané lokalitě poskytovat konkrétní 
proaktivní pomoc přizpůsobenou místním 
podmínkám. Zřídí se zejména v členských 
státech nebo regionech, které čelí obtížím 
při rozvíjení projektů v rámci EFSI, a pro 
účely okna na podporu solventnosti v 
členských státech, které jsou po 
hospodářské stránce nejvíce nepříznivě 
zasaženy pandemií COVID-19. EIAH 
pomáhá při předávání znalostí na 
regionální a místní úrovni, jejichž účelem 
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je rozvoj regionálních a místních kapacit a 
odborných znalostí.“

Or. en

(32017R2396)

Pozměňovací návrh 216
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 14 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpřístupní se částka v maximální výši 
100 000 000 EUR na pokrytí nákladů, 
poradenských služeb a technické a 
administrativní pomoci za účelem zřízení a 
správy fondů, zvláštních účelových 
jednotek, investičních platforem a dalších 
jednotek pro účely okna podpory 
solventnosti, a to včetně podpory uvedené 
v čl. 14 odst. 2 písm. i), se zvláštním 
zřetelem na členské státy s méně 
rozvinutými kapitálovými trhy. Technická 
pomoc bude také k dispozici pro oblast 
podpory zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci tohoto 
okna.

Zpřístupní se částka v maximální výši 
150 000 000 EUR na pokrytí nákladů, 
poradenských služeb a technické a 
administrativní pomoci za účelem zřízení a 
správy fondů, zvláštních účelových 
jednotek, investičních platforem a dalších 
jednotek pro účely okna podpory 
solventnosti, a to včetně podpory uvedené 
v čl. 14 odst. 2 písm. i), se zvláštním 
zřetelem na členské státy s méně 
rozvinutými kapitálovými trhy a na fondy, 
investiční platformy a zvláštní účelové 
jednotky poskytující podporu MSP. 
Technická pomoc bude také k dispozici pro 
oblast podpory zelené a digitální 
transformace společností financovaných v 
rámci tohoto okna, se zvláštním 
zaměřením na MSP.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26
Nařízení (EU) 2015/1017
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Čl. 14 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpřístupní se částka v maximální výši 
100 000 000 EUR na pokrytí nákladů, 
poradenských služeb a technické a 
administrativní pomoci za účelem zřízení a 
správy fondů, zvláštních účelových 
jednotek, investičních platforem a dalších 
jednotek pro účely okna podpory 
solventnosti, a to včetně podpory uvedené 
v čl. 14 odst. 2 písm. i), se zvláštním 
zřetelem na členské státy s méně 
rozvinutými kapitálovými trhy. Technická 
pomoc bude také k dispozici pro oblast 
podpory zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci tohoto 
okna.

Zpřístupní se částka v maximální výši 
100 000 000 EUR na pokrytí nákladů, 
poradenských služeb a technické a 
administrativní pomoci za účelem zřízení a 
správy fondů, zvláštních účelových 
jednotek, investičních platforem a dalších 
jednotek zřízených skupinou EIB nebo 
národními podpůrnými bankami pro účely 
okna podpory solventnosti, a to včetně 
podpory uvedené v čl. 14 odst. 2 písm. i), 
se zvláštním zřetelem na členské státy s 
méně rozvinutými kapitálovými trhy. 
Technická pomoc bude také zaměřena na 
podporu zelené a digitální transformace 
společností financovaných v rámci tohoto 
okna.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 – písm. c

Platné znění Pozměňovací návrh

(26a) V čl. 16 odst. 2 se písmeno c) mění 
takto:

c) posouzení, do jaké míry operace, na něž 
se vztahuje toto nařízení, přispívají k 
dosažení obecných cílů stanovených v čl. 9 
odst. 2, včetně posouzení úrovně investic 
EFSI v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 
a v oblasti dopravy (včetně sítí TEN-T a 
městské mobility), telekomunikací, 
energetické infrastruktury a energetické 
účinnosti;

„c) posouzení, do jaké míry operace, na 
něž se vztahuje toto nařízení, přispívají k 
dosažení obecných cílů stanovených v čl. 9 
odst. 2, zejména Zelené dohody pro 
Evropu a strategie formování digitální 
budoucnosti Evropy, včetně posouzení 
úrovně investic EFSI v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací a v oblasti dopravy 
(včetně sítí TEN-T a městské mobility), 
telekomunikací, energetické infrastruktury 
a energetické účinnosti;“
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Or. en

Pozměňovací návrh 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy o operacích v rámci okna na 
podporu solventnosti se podávají 
samostatně podle potřeby a tak, jak je 
stanoveno v dohodě o záruce.

Zprávy o operacích v rámci okna na 
podporu solventnosti se podávají 
samostatně podle potřeby a tak, jak je 
stanoveno v dohodě o záruce. Tyto zprávy 
obsahují zejména podrobné posouzení 
toho, jak společnosti, které využívají tento 
režim, přispívají k ekologické a digitální 
transformaci, a to na základě plánů 
transformace vypracovaných 
podporovanými společnostmi.
Financované společnosti podléhají 
přezkoumání a sledování klimatické, 
environmentální a sociální udržitelnosti s 
cílem minimalizovat nepříznivé dopady a 
maximalizovat přínosy pro 
environmentální a sociální cíle Unie. Za 
tímto účelem poskytnou hospodářské 
subjekty žádající financování adekvátní 
informace podle pokynů vytvořených 
Komisí. Tyto informace zahrnují podíl 
financování environmentálně 
udržitelných ekonomických činností v 
souladu s článkem 3 nařízení (EU) 
2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování a o změně 
nařízení (EU) 2019/2088 a určí obsah 
plánů uvedených v oddíle 6 písm. d) 
přílohy II. Pro společnosti, na něž se 
nevztahuje povinnost zveřejňovat 
informace nefinanční povahy podle 
čl. 19a nebo čl. 29a směrnice 2013/34/EU, 
se zavedou zjednodušená a přiměřená 
ustanovení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy o operacích v rámci okna na 
podporu solventnosti se podávají 
samostatně podle potřeby a tak, jak je 
stanoveno v dohodě o záruce.

Zprávy o operacích v rámci okna na 
podporu solventnosti se podávají 
samostatně podle potřeby a tak, jak je 
stanoveno v dohodě o záruce. Skupina 
EIB každoročně předkládá 
spolunormotvůrcům seznam konečných 
příjemců podpory z okna na podporu 
solventnosti prostřednictvím databáze.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zprávy o operacích v rámci okna na 
podporu solventnosti se podávají 
samostatně podle potřeby a tak, jak je 
stanoveno v dohodě o záruce.

Zprávy o operacích v rámci okna na 
podporu solventnosti se podávají 
samostatně podle potřeby a tak, jak je 
stanoveno v dohodě o záruce a navíc 
obsahují:

Or. en
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Pozměňovací návrh 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 b (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27b) V čl. 16 odst. 2 se v druhém 
pododstavci doplňuje nové písmeno, které 
zní:
„a) popis opatření přijatých za účelem 
odhalování a předcházení podvodným 
praktikám a praní peněz v investičním 
řetězci investičních operací EIB v souladu 
s článkem 21;“

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 c (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27c) V čl. 16 odst. 2 se v druhém 
pododstavci doplňuje nové písmeno, které 
zní:
„b) posouzení dodržování Zelené dohody 
pro Evropu a závazků podle Pařížské 
dohody a s tím souvisejících přínosů;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 d (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27d) V čl. 16 odst. 2 se v druhém 
pododstavci doplňuje nové písmeno, které 
zní:
„c) posouzení příspěvku k digitální 
transformaci hospodářství Unie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) V článku 16 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„2 a. Komise je zmocněna k přijímání 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s čl. 3 odst. 1) až 3) a 5) za účelem 
doplnění tohoto nařízení stanovením 
požadavků na podávání zpráv 
stanovených v odstavci 2.“

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Markus Ferber
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a)  V čl. 16 odst. 6 se doplňuje nová 
věta, která zní:
„Do 31. prosince 2021 a poté každoročně 
předloží Komise Evropskému parlamentu, 
Radě a Účetnímu dvoru zprávu o 
využívání prostředků v rámci nástroje na 
podporu solventnosti.“

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 18 – odst. 3 – písm. a

Platné znění Pozměňovací návrh

(29a) v čl. 18 odst. 3 se písmeno a) mění 
takto:

a) EIB zveřejní komplexní zprávu o 
fungování EFSI, která bude obsahovat 
vyhodnocení dopadu EFSI na investice v 
Unii, vytváření pracovních míst a přístup k 
financování pro malé a střední podniky a 
společnosti se střední tržní kapitalizací;

„a) EIB zveřejní komplexní zprávu o 
fungování EFSI, která bude obsahovat 
vyhodnocení dopadu EFSI na udržitelné 
investice v Unii, vytváření udržitelných 
pracovních míst, solventnost společností a 
lepší přístup k financování pro malé a 
střední podniky a společnosti se střední 
tržní kapitalizací;“

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial



AM\1211825CS.docx 103/132 PE655.933v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 18 – odst. 3 – písm. b

Platné znění Pozměňovací návrh

(29a) v článku 18 odst. 3 se písmeno b) 
mění takto:

b) Komise zveřejní souhrnnou zprávu o 
využití záruky EU a o fungování záručního 
fondu.

b) Komise zveřejní souhrnnou zprávu 
o využití záruky EU, o fungování 
záručního fondu a jeho dopadu na oživení 
Unie po skončení pandemie onemocnění 
COVID-19, na solventnost společností v 
Unii, zapojení do plnění cíle Zelené nové 
dohody i na strategii formování digitální 
budoucnosti Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 b (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 18 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) v čl. 18 odst. 3 se písmeno b) mění 
takto:
„b) Komise zveřejní souhrnnou zprávu 
o využití záruky EU, o fungování 
záručního fondu a jeho dopadu na 
udržitelné oživení Unie a na udržitelnou 
solventnost společností v Unii 
využívajících tuto záruku.“

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)

Platné znění Pozměňovací návrh

(29a) V článku 19 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:

- „Pro operace v rámci okna na podporu 
solventnosti příjemci a finanční 
zprostředkovatelé, kteří jsou společnostmi, 
jejichž konsolidovaný čistý obrat činí nebo 
přesahuje 50 000 000 EUR, každoročně 
vypracují a bezplatně zpřístupní veřejnosti 
zprávu obsahující informace o dani z 
příjmu. Odděleně pro jednotlivé daňové 
jurisdikce a pro každou jurisdikci, v níž 
podnik působí, obsahuje tato zpráva: a) 
název společnosti a případně seznam 
všech jejích dceřiných společností, stručný 
popis povahy jejich činnosti a jejich 
příslušné zeměpisné umístění, b) počet 
zaměstnanců v přepočtu na ekvivalent 
plného pracovního úvazku, c) dlouhodobá 
aktiva jiná než peněžní prostředky nebo 
peněžní ekvivalenty, d) výši čistého 
obratu, včetně odlišení obratu 
uskutečněného se spřízněnými stranami a 
obratu uskutečněného s nespřízněnými 
stranami, e) výši zisku nebo ztráty před 
uplatněním daně z příjmu, f) výši naběhlé 
daně z příjmu (běžný rok), což je stávající 
daňový náklad u zdanitelných zisků nebo 
ztrát účetního období účtovaný podniky a 
pobočkami, které jsou rezidenty pro 
daňové účely v relevantní daňové 
jurisdikci, g) výši zaplacené daně 
z příjmu, což je částka daně z příjmu 
zaplacená během relevantního účetního 
období podniky a pobočkami, které jsou 
rezidenty pro daňové účely v relevantní 
daňové jurisdikci, h) výši kumulovaných 
zisků, i) emitovaný kapitál, j) podrobné 
údaje o obdržených státních dotacích a 
případných darech poskytnutých 
politikům, politickým subjektům nebo 
politickým nadacím, k)informace, zda 
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podniky, dceřiné podniky nebo pobočky 
využívaly režimy daňového zvýhodnění 
pro příjmy z patentů nebo rovnocenné 
režimy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 c (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29c) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 22a
Zásady řádné daňové správy
1. Finanční zprostředkovatelé nebo 
schválené způsobilé jednotky provádějící 
projekty v rámci okna na podporu 
solventnosti nemají žádnou úpravu 
oznamování podle směrnice Rady (EU) 
2018/822*, pokud jde o přeshraniční 
uspořádání, které se má oznamovat, 
kromě případů, kdy se tyto subjekty zaváží 
zrušit dotyčné přeshraniční uspořádání, 
které se má oznamovat, do dvanácti 
měsíců od data podpisu smlouvy mezi EIB 
a příjemcem nebo finančním 
zprostředkovatelem. V rámci okna na 
podporu solventnosti velké podniky ve 
smyslu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/34/EU** o ročních účetních 
závěrkách, konsolidovaných účetních 
závěrkách a souvisejících zprávách 
některých forem podniků, jež jsou 
příjemci, nemají žádnou úpravu 
oznamování podle směrnice Rady (EU) 
2018/822, pokud jde o přeshraniční 
uspořádání, které se má oznamovat, 
kromě případů, kdy se tyto podniky zaváží 
zrušit dotyčné uspořádání, které se má 
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oznamovat, do dvanácti měsíců od data 
podpisu smlouvy mezi EIB a příjemcem 
nebo finančním zprostředkovatelem.
2. V návaznosti na doporučení Komise 
C(2020) 4885 final*** subjekty, které jsou 
příjemci v rámci okna na podporu 
solventnosti:
a) nejsou daňovými rezidenty v 
jurisdikcích uvedených na unijním 
seznamu nespolupracujících jurisdikcí ani 
nejsou zapsány v obchodním rejstříku 
podle právních přepisů těchto jurisdikcí;
b) nejsou přímo či nepřímo ovládány 
podílníky v jurisdikcích uvedených na 
unijním seznamu nespolupracujících 
jurisdikcí, a to až po úroveň skutečného 
majitele podle definice v čl. 3 bodě 6 
směrnice 2015/849****;
c) přímo či nepřímo neovládají 
dceřiné společnosti ani nevlastní stálé 
provozovny v jurisdikcích uvedených na 
unijním seznamu nespolupracujících 
jurisdikcí; d) nesdílejí vlastnictví s 
podniky v jurisdikcích uvedených na 
unijním seznamu nespolupracujících 
jurisdikcí.“

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 2 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Záruka EU se poskytuje přímo či 
nepřímo na podporu financování nových 
operací. V oblasti infrastruktury by měly 
být podpořeny investice „na zelené louce“ 
(tvorba aktiv). Rovněž mohou být 
podpořeny investice do stávajících zařízení 
(rozšíření a modernizace již existujících 
aktiv). Financování v rámci okna na 

b) Záruka EU se poskytuje přímo či 
nepřímo na podporu financování nových 
operací. V oblasti infrastruktury by měly 
být podpořeny investice „na zelené louce“ 
(tvorba aktiv). Rovněž mohou být 
podpořeny investice do stávajících zařízení 
(rozšíření a modernizace již existujících 
aktiv). Financování v rámci okna na 
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podporu solventnosti se zaměřuje na 
posílení kapitálové základny společností a 
na zlepšení jejich solventnosti. Podmínky 
financování musí zabránit narušení 
hospodářské soutěže mezi podniky. 
Pravidlem je, že záruka EU se neposkytuje 
na podporu operací refinancování (jako je 
náhrada stávajících úvěrových smluv nebo 
jiných forem finanční podpory pro 
projekty, jež jsou již částečně či úplně 
uskutečněny), vyjma případů v rámci okna 
na podporu solventnosti a kromě 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností, kdy je prokázáno, že taková 
transakce umožní novou investici alespoň 
odpovídající částce transakce, jež by 
splňovala kritéria způsobilosti podle článku 
6 a obecné cíle podle čl. 9 odst. 2.

podporu solventnosti se zaměřuje na 
posílení kapitálové základny společností a 
na zlepšení jejich solventnosti. Podmínky 
financování musí zabránit narušení 
hospodářské soutěže mezi podniky a musí 
být navrženy tak, aby se předcházelo 
koncentracím trhu. Pravidlem je, že 
záruka EU se neposkytuje na podporu 
operací refinancování (jako je náhrada 
stávajících úvěrových smluv nebo jiných 
forem finanční podpory pro projekty, jež 
jsou již částečně či úplně uskutečněny), 
vyjma případů v rámci okna na podporu 
solventnosti a kromě výjimečných a řádně 
odůvodněných okolností, kdy je 
prokázáno, že taková transakce umožní 
novou investici alespoň odpovídající částce 
transakce, jež by splňovala kritéria 
způsobilosti podle článku 6 a obecné cíle 
podle čl. 9 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 2 – písm. a
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 2 – písm. b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Záruka EU se poskytuje přímo či 
nepřímo na podporu financování nových 
operací. V oblasti infrastruktury by měly 
být podpořeny investice „na zelené louce“ 
(tvorba aktiv). Rovněž mohou být 
podpořeny investice do stávajících zařízení 
(rozšíření a modernizace již existujících 
aktiv). Financování v rámci okna na 
podporu solventnosti se zaměřuje na 
posílení kapitálové základny společností a 
na zlepšení jejich solventnosti. Podmínky 
financování musí zabránit narušení 
hospodářské soutěže mezi podniky. 

b) Záruka EU se poskytuje přímo či 
nepřímo na podporu financování nových 
operací. V oblasti infrastruktury by měly 
být podpořeny investice „na zelené louce“ 
(tvorba aktiv). Rovněž mohou být 
podpořeny investice do stávajících zařízení 
(rozšíření a modernizace již existujících 
aktiv). Financování v rámci okna na 
podporu solventnosti posílí kapitálovou 
základnu společností a zlepší jejich 
solventnost, se zvláštním zaměřením na 
malé a střední podniky. Podmínky 
financování musí zabránit narušení 
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Pravidlem je, že záruka EU se neposkytuje 
na podporu operací refinancování (jako je 
náhrada stávajících úvěrových smluv nebo 
jiných forem finanční podpory pro 
projekty, jež jsou již částečně či úplně 
uskutečněny), vyjma případů v rámci okna 
na podporu solventnosti a kromě 
výjimečných a řádně odůvodněných 
okolností, kdy je prokázáno, že taková 
transakce umožní novou investici alespoň 
odpovídající částce transakce, jež by 
splňovala kritéria způsobilosti podle článku 
6 a obecné cíle podle čl. 9 odst. 2.

hospodářské soutěže mezi podniky. 
Pravidlem je, že záruka EU se neposkytuje 
na podporu operací refinancování (jako je 
náhrada stávajících úvěrových smluv nebo 
jiných forem finanční podpory pro 
projekty, jež jsou již částečně či úplně 
uskutečněny), vyjma výjimečných a řádně 
odůvodněných okolností, kdy je 
prokázáno, že taková transakce umožní 
novou investici alespoň odpovídající částce 
transakce, jež by splňovala kritéria 
způsobilosti podle článku 6 a obecné cíle 
podle čl. 9 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 2 – písm. b
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Záruka EU podporuje celou řadu 
produktů, které EFSI umožní přizpůsobit 
se potřebám trhu a zároveň podpořit 
soukromé investice do projektů, aniž by 
vytlačovala soukromé tržní finance. V této 
souvislosti se očekává, že EIB poskytne v 
rámci EFSI finance, aby byl dosažen 
celkový cíl ve výši nejméně 
500 000 000 000 EUR soukromých nebo 
veřejných investic v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace a v rámci nástroje 
pro malé a střední podniky, což zahrnuje 
finanční prostředky uvolněné z EIF v rámci 
operací EFSI týkajících se nástrojů 
uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. b) a 
národních podpůrných bank či institucí a 
prostřednictvím lepšího přístupu k 
financování pro subjekty s nejvýše 3 000 
zaměstnanci. Způsobilé produkty zahrnují 
mimo jiné úvěry11 , záruky / protizáruky, 

c) Záruka EU podporuje celou řadu 
produktů, které EFSI umožní přizpůsobit 
se potřebám trhu a zároveň podpořit 
soukromé investice do projektů, aniž by 
vytlačovala soukromé tržní finance. V této 
souvislosti se očekává, že EIB poskytne v 
rámci EFSI finance, aby byl dosažen 
celkový cíl ve výši nejméně 
500 000 000 000 EUR soukromých nebo 
veřejných investic v rámci okna pro 
infrastrukturu a inovace a v rámci nástroje 
pro malé a střední podniky, což zahrnuje 
finanční prostředky uvolněné z EIF v rámci 
operací EFSI týkajících se nástrojů 
uvedených v čl. 10 odst. 2 písm. b) a 
národních podpůrných bank či institucí a 
prostřednictvím lepšího přístupu k 
financování pro subjekty s nejvýše 3 000 
zaměstnanci. Způsobilé produkty zahrnují 
mimo jiné úvěry11 , záruky, mezaninové a 



AM\1211825CS.docx 109/132 PE655.933v01-00

CS

mezaninové a podřízené finance, nástroje 
kapitálového trhu včetně nástrojů 
úvěrového posílení a kapitálové nebo 
kvazikapitálové účasti, včetně účasti 
prostřednictvím národních podpůrných 
bank či institucí, investičních platforem, 
fondů nebo zvláštních účelových jednotek. 
S cílem umožnit v této souvislosti široké 
řadě investorů investovat do projektů EFSI 
má mít EIB možnost strukturovat vhodná 
portfolia. V rámci okna na podporu 
solventnosti mezi způsobilé produkty patří 
ty, které vedou k poskytování investic, 
zprostředkovaného kapitálu nebo 
kvazikapitálu společnostem a projektům, 
avšak s výjimkou subjektů, které se 
zaměřují na odkup (nebo náhradní kapitál) 
za účelem vyvedení aktiv. Očekává se, že 
EIB a EIF poskytnou financování, tak aby 
bylo dosaženo cílové hodnoty ve výši až 
300 000 000 000 EUR investic v rámci 
okna na podporu solventnosti.

podřízené finance, nástroje kapitálového 
trhu včetně nástrojů úvěrového posílení a 
kapitálové nebo kvazikapitálové účasti, 
včetně účasti prostřednictvím národních 
podpůrných bank či institucí, investičních 
platforem, fondů nebo zvláštních 
účelových jednotek zřízených skupinou 
EIB nebo národními podpůrnými 
bankami. S cílem umožnit v této 
souvislosti široké řadě investorů investovat 
do projektů EFSI má mít EIB možnost 
strukturovat vhodná portfolia. V rámci 
okna na podporu solventnosti mezi 
způsobilé produkty patří ty, které vedou k 
poskytování investic, zprostředkovaného 
kapitálu nebo kvazikapitálu společnostem a 
projektům, avšak s výjimkou subjektů, 
které se zaměřují na odkup (nebo náhradní 
kapitál) za účelem vyvedení aktiv. 
Očekává se, že EIB a EIF poskytnou 
financování, tak aby bylo dosaženo cílové 
hodnoty ve výši až 300 000 000 000 EUR 
investic v rámci okna na podporu 
solventnosti.

_________________ _________________
11 Tento výčet produktů, jež mohou být 
prostřednictvím EFSI nabízeny, není 
vyčerpávající.

11 Tento výčet produktů, jež mohou být 
prostřednictvím EFSI nabízeny, není 
vyčerpávající.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 2 – písm. c
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Národní podpůrné banky či 
instituce, investiční platformy, fondy a 
zvláštní účelové jednotky jsou způsobilé ke 
krytí zárukou EIB v rámci protizáruky 

d) Národní podpůrné banky či 
instituce, investiční platformy, fondy a 
zvláštní účelové jednotky zřízené skupinou 
EIB nebo národními podpůrnými 
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záruky EU v souladu s čl. 10 odst. 2 písm. 
c).

bankami jsou způsobilé ke krytí zárukou 
EIB v rámci protizáruky záruky EU v 
souladu s čl. 10 odst. 2 písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Záruka EU může být použita na 
podporu financování EIB nebo EIF nebo 
na poskytnutí záruk fondům, zvláštním 
účelovým jednotkám nebo jiným 
investičním platformám či na investice do 
fondů, zvláštních účelových jednotek nebo 
jiných investičních platforem, mimo jiné 
prostřednictvím národních podpůrných 
bank či institucí nebo jiných příslušných 
subjektů, které poskytují kapitálové 
investice a investice kapitálového typu do 
společností.

– Záruka EU může být použita na 
podporu financování EIB nebo EIF nebo 
na poskytnutí záruk fondům, zvláštním 
účelovým jednotkám nebo jiným 
investičním platformám či na investice do 
fondů, zvláštních účelových jednotek nebo 
jiných investičních platforem zřízených 
skupinou EIB nebo národními 
podpůrnými bankami či institucí nebo 
jiných příslušných subjektů, které poskytují 
kapitálové investice a investice 
kapitálového typu do společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Okno na podporu solventnosti bude 
obzvláště zaměřeno na fondy, zvláštní 

– Okno na podporu solventnosti bude 
obzvláště zaměřeno na fondy, zvláštní 



AM\1211825CS.docx 111/132 PE655.933v01-00

CS

účelové jednotky nebo investiční 
platformy, které se zaměřují na společnosti 
zapojené do přeshraničních činností v 
rámci Unie a/nebo na společnosti s 
vysokým potenciálem v oblasti zelené a 
digitální transformace.

účelové jednotky nebo investiční 
platformy, které se zaměřují na společnosti 
zapojené do přeshraničních činností v 
rámci Unie a/nebo na společnosti s 
vysokým potenciálem v oblasti zelené a 
digitální transformace nebo nacházející se 
uprostřed této transformace.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Fondy, zvláštní účelové jednotky 
nebo investiční platformy poskytují 
financování za obchodních podmínek nebo 
za podmínek, které jsou v souladu s 
dočasným rámcem státní podpory12 , 
přičemž náležitě zohledňují evropskou 
povahu nástroje na podporu solventnosti a 
nezávislé řízení fondů a dalších jednotek.

– Fondy, zvláštní účelové jednotky 
nebo investiční platformy poskytují 
financování za obchodních podmínek nebo 
za podmínek, které jsou v souladu s 
dočasným rámcem státní podpory12 , 
přičemž náležitě zohledňují evropskou 
povahu nástroje na podporu solventnosti a 
nezávislé řízení fondů a dalších jednotek. 
Členské státy, které jsou zapojeny do 
fondů, zvláštních účelových jednotek nebo 
investičních platforem, tak činí v souladu 
s požadavky přílohy III tohoto nařízení.

_________________ _________________
12 Sdělení Komise: Dočasný rámec pro 
opatření státní podpory na podporu 
hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID-19, 
(C(2020)1863), ve znění C(2020) 3156 
final.

12 Sdělení Komise: Dočasný rámec pro 
opatření státní podpory na podporu 
hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID-19, 
(C(2020)1863), ve znění C(2020) 3156 
final.

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Fondy, zvláštní účelové jednotky 
nebo investiční platformy poskytují 
financování za obchodních podmínek nebo 
za podmínek, které jsou v souladu s 
dočasným rámcem státní podpory12 , 
přičemž náležitě zohledňují evropskou 
povahu nástroje na podporu solventnosti a 
nezávislé řízení fondů a dalších jednotek.

– Fondy, zvláštní účelové jednotky 
nebo investiční platformy poskytují 
financování za obchodních podmínek, s 
výjimkou malých a středních podniků, 
nebo za podmínek, které jsou v souladu s 
dočasným rámcem státní podpory12 , 
přičemž náležitě zohledňují evropskou 
povahu nástroje na podporu solventnosti a 
nezávislé řízení fondů a dalších jednotek. 

_________________ _________________
12 Sdělení Komise: Dočasný rámec pro 
opatření státní podpory na podporu 
hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID-19, 
(C(2020)1863), ve znění C(2020) 3156 
final.

12 Sdělení Komise: Dočasný rámec pro 
opatření státní podpory na podporu 
hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy COVID-19, 
(C(2020)1863), ve znění C(2020) 3156 
final.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, dodržují v maximální 
možné míře minimální sociální a 
environmentální záruky na vysoké úrovni v 
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záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

souladu s pokyny řídící rady na základě 
článků 17 a 18 nařízení 2020/852. Tyto 
pokyny by měly zahrnovat odpovídající 
ustanovení, která zabrání nepřiměřené 
administrativní zátěži s ohledem na 
velikost společností, přičemž ustanovení 
pro malé a střední podniky budou mírnější. 
Společnosti, na něž se vztahuje povinnost 
zveřejňovat nefinanční informace podle 
článku 19a nebo článku 29a směrnice 
2013/34/EU, zavedou plány zelené a 
spravedlivé transformace. Společnosti se 
rovněž vyzývají k tomu, aby pokročily v 
digitální transformaci. Pro účely těchto 
transformací je k dispozici technická 
pomoc.

Plány transformace přinejmenším zajistí, 
aby:
– hospodářské činnosti společnosti byly v 
souladu s cíli Unie v oblasti klimatu 
stanovenými v [nařízení (EU) 2020/XXX, 
kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality („evropský právní 
rámec pro klima“)];
– v příslušných případech byly 
ekonomické činnosti společnosti v 
souladu s environmentálními cíli 
uvedenými v čl. 9 písm. b) až f) nařízení 
2020/852;
– byla zavedena náležitá správa s cílem 
posuzovat a minimalizovat rizika týkající 
se udržitelnosti;
– všechny budoucí kapitálové výdaje byly 
použity na aktiva nebo procesy spojené s 
hospodářskými činnostmi, které jsou 
podle článků 3 a 9 nařízení 2020/852 
považovány za environmentálně 
udržitelné;
– bylo naplánováno postupné ukončování 
činností, které způsobují závažné 
poškození jakéhokoli environmentálního 
cíle v souladu s článkem 17 nařízení 
2020/852, a transformace těchto činností 
na činnosti neutrální nebo činnosti s 
nízkým dopadem v předem vymezeném 
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časovém období;
– byly stanoveny cíle v oblasti kvalitní 
zaměstnanosti a cíle v oblasti rovnosti žen 
a mužů, včetně cílů v oblasti rovného 
odměňování.
Plány transformace obsahují průběžné 
cíle, jsou každoročně aktualizovány a 
poskytují následné posouzení toho, zda 
jsou průběžné cíle splněny.
Společnosti, na něž se nevztahuje 
povinnost zveřejňovat nefinanční 
informace podle článku 19a nebo 29a 
směrnice 2013/34/EU, zavedou plány 
transformace, v nichž vysvětlí, zda a do 
jaké míry jejich ekonomické činnosti 
podporují environmentální cíle uvedené v 
článku 3 nařízení 2020/852. Plány mohou 
případně zahrnovat cíle týkající se podílu 
jejich kapitálových výdajů a podílu jejich 
provozních výdajů souvisejících s aktivy 
nebo procesy spojenými s hospodářskými 
činnostmi, které jsou podle článků 3 a 9 
nařízení o taxonomii považovány za 
environmentálně udržitelné. Plány mohou 
rovněž zahrnovat cíle v oblasti kvalitních 
pracovních míst a opatření pro zachování 
zaměstnanosti, jakož i cíle v oblasti 
rovnosti žen a mužů, včetně cílů v oblasti 
rovného odměňování. Plány mohou 
obsahovat průběžné cíle a být 
aktualizovány každé dva roky a poskytovat 
následné posouzení toho, zda jsou 
průběžné cíle splněny. Společnostem 
uvedeným v tomto odstavci se na požádání 
poskytnou zjednodušené šablony a 
pokyny, jakož i finanční a technická 
pomoc na vypracování plánů.
Plány a jejich aktualizace se poskytnou 
EIB nebo příslušné národní podpůrné 
bance za účelem vyhovění požadavkům na 
podávání zpráv, účetnictví a hodnocení 
podle kapitoly VI tohoto nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

– S výjimkou malých a středních 
podniků definovaných v doporučení EU 
2003/361 se po společnostech, na něž se 
fondy, zvláštní účelové jednotky nebo 
investiční platformy zaměřují, požaduje, 
aby v maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

– Po společnostech, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se požaduje, aby 
dodržovaly minimální sociální a 
environmentální záruky na vysoké úrovni v 
souladu s pokyny řídící rady. Tyto pokyny 
by měly zahrnovat odpovídající 
ustanovení, která zabrání nepřiměřené 
administrativní zátěži s ohledem na 
velikost společností, přičemž ustanovení 
pro malé a střední podniky budou mírnější. 
Po společnostech s určitou úrovní expozice 
činnostem poškozujícím životní prostředí a 
uvedeným v předem definovaném 
seznamu, zejména v odvětvích, na něž se 
vztahuje systém EU pro obchodování s 
emisemi (EU ETS), se požaduje, aby ve 
stanoveném časovém rámci v budoucnu 
zavedly plány zelené transformace, včetně 
opatření ke snížení emisí uhlíku. 
Společnosti se rovněž vyzývají k tomu, aby 
pokročily v digitální transformaci. Pro 
účely těchto transformací je k dispozici 
technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
evropskými zásadami sociálních práv, 
Pařížskou dohodou a cíli udržitelného 
rozvoje. Tyto pokyny by měly zahrnovat 
odpovídající ustanovení, která zabrání 
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ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější.  Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace.  Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci.  Pro účely těchto 
transformací je k dispozici technická 
pomoc.

nepřiměřené administrativní zátěži s 
ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou přiměřená. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
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transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby 
dodržovaly minimální sociální a 
environmentální záruky na vysoké úrovni v 
souladu s pokyny řídící rady. Tyto pokyny 
by měly zahrnovat odpovídající 
ustanovení, která zabrání nepřiměřené 
administrativní zátěži s ohledem na 
velikost společností, přičemž ustanovení 
pro malé a střední podniky budou mírnější. 
Společnosti s určitou úrovní expozice 
činnostem poškozujícím životní prostředí a 
uvedeným v předem definovaném 
seznamu, zejména v odvětvích, na něž se 
vztahuje systém EU pro obchodování s 
emisemi (EU ETS), se vyzývají k tomu, 
aby zavedly plány zelené transformace. 
Společnosti se rovněž vyzývají k tomu, aby 
pokročily v digitální transformaci. Pro 
účely těchto transformací je k dispozici 
technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), se 
vyzývají k tomu, aby zavedly plány zelené 
transformace. Společnosti se rovněž 
vyzývají k tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

– Společnosti, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují, se vyzývají, aby v 
maximální možné míře dodržovaly 
minimální sociální a environmentální 
záruky na vysoké úrovni v souladu s 
pokyny řídící rady. Tyto pokyny by měly 
zahrnovat odpovídající ustanovení, která 
zabrání nepřiměřené administrativní zátěži 
s ohledem na velikost společností, přičemž 
ustanovení pro malé a střední podniky 
budou mírnější. Společnosti s určitou 
úrovní expozice činnostem poškozujícím 
životní prostředí a uvedeným v předem 
definovaném seznamu, zejména v 
odvětvích, na něž se vztahuje systém EU 
pro obchodování s emisemi (EU ETS), 
zavedou plány zelené transformace. 
Společnosti se rovněž důrazně vyzývají k 
tomu, aby pokročily v digitální 
transformaci. Pro účely těchto transformací 
je k dispozici technická pomoc.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Po společnostech, na něž se fondy, 
zvláštní účelové jednotky nebo investiční 
platformy zaměřují a které jsou velkými 
podniky ve smyslu směrnice 2013/34, se 
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požaduje, aby navrhly plány na zachování 
pracovních míst zaměřené na udržení 
zaměstnanců v práci a nabízející jasné 
příležitosti k rekvalifikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Aurore Lalucq

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 6 – písm. d – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- EIB bude povinna předkládat stav všech 
svých projektů každé tři měsíce 
Evropskému parlamentu, včetně:
a) hodnocení svých úvěrových aktivit 
ze sociálního, ekonomického a 
environmentálního hlediska;
b) metodiky, kterou používá pro 
předcházení střetu zájmů, zejména mezi 
členy investičního výboru EFSI a správní 
rady EIB, a to včetně návrhů na začlenění 
přísnějších pravidel v oblasti střetu zájmů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
za skupinu GUE/NGL

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 8 – odst. 1 – písm. a

Platné znění Pozměňovací návrh

(3a) V oddíle 8 se písmeno a) mění 
takto:
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a) Odvětvová koncentrace „a) Odvětvová koncentrace

S cílem řídit odvětvovou diverzifikaci a 
koncentraci portfolia EFSI stanoví řídící 
rada orientační limity koncentrace s 
ohledem na objem operací podporovaných 
zárukou EU na konci počátečního 
investičního období. Orientační limity 
koncentrace se zveřejní. Řídící rada může 
po konzultaci s investičním výborem 
rozhodnout o změně těchto orientačních 
limitů. V tomto případě řídící rada 
písemně vysvětlí své rozhodnutí 
Evropskému parlamentu a Radě.

S cílem řídit odvětvovou diverzifikaci a 
koncentraci portfolia EFSI stanoví řídící 
rada orientační limity koncentrace s 
ohledem na objem operací podporovaných 
zárukou EU na konci počátečního 
investičního období. Orientační limity 
koncentrace se zveřejní. Řídící rada může 
po konzultaci s investičním výborem 
rozhodnout o změně těchto orientačních 
limitů.

Řídící rada stanoví konkrétní limity pro 
diverzifikaci a koncentraci v rámci okna 
na podporu solventnosti s cílem zajistit, 
aby byly splněny příslušné požadavky čl. 9 
odst. 2a písm. b) a c), přičemž bude 
zabráněno nadměrné koncentraci v 
omezeném počtu odvětví. Řídící rada 
pravidelně hodnotí hospodářské dopady 
koronavirové pandemie na členské státy a 
odvětví. Na tomto základě může řídící 
rada po konzultaci s investičním výborem 
rozhodnout o změně těchto limitů.
Řídící rada písemně vysvětlí svá 
rozhodnutí týkající se orientačních limitů 
a limitů specifických pro okno na podporu 
solventnosti Evropskému parlamentu a 
Radě. Evropský parlament a Rada mohou 
pozvat předsedu řídící rady k výměně 
názorů o těchto rozhodnutích.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Markus Ferber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 4
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 8 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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b) Zeměpisná koncentrace vypouští se
Operace podporované EFSI se na konci 
dotčeného investičního období nesmějí 
koncentrovat na žádném konkrétním 
území. Řídící rada za tímto účelem přijme 
orientační pokyny pro zeměpisnou 
diverzifikaci a koncentraci. Řídící rada 
může po konzultaci s investičním výborem 
rozhodnout o změně těchto orientačních 
limitů.
Řídící rada stanoví konkrétní limity pro 
diverzifikaci a koncentraci v rámci okna 
na podporu solventnosti s cílem zajistit, 
aby byly splněny příslušné požadavky čl. 9 
odst. 2a písm. b) a c), přičemž bude 
zabráněno nadměrné koncentraci v 
omezeném počtu členských států. Řídící 
rada pravidelně hodnotí hospodářské 
dopady koronavirové pandemie na 
členské státy a odvětví. Na tomto základě 
může řídící rada po konzultaci s 
investičním výborem rozhodnout o změně 
těchto limitů.
Řídící rada písemně vysvětlí svá 
rozhodnutí týkající se orientační limitů a 
limitů specifických pro okno na podporu 
solventnosti Evropskému parlamentu a 
Radě. EFSI se zaměří na všechny členské 
státy.“

Or. en

Odůvodnění

Finanční prostředky by neměly být vyčleňovány na základě zeměpisné polohy.

Pozměňovací návrh 251
Frances Fitzgerald

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 4
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 8 – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Operace podporované EFSI se na konci 
dotčeného investičního období nesmějí 
koncentrovat na žádném konkrétním 
území. Řídící rada za tímto účelem přijme 
orientační pokyny pro zeměpisnou 
diverzifikaci a koncentraci. Řídící rada 
může po konzultaci s investičním výborem 
rozhodnout o změně těchto orientačních 
limitů.

Operace podporované EFSI se na konci 
dotčeného investičního období nesmějí 
koncentrovat na žádném konkrétním 
území. Řídící rada za tímto účelem přijme 
orientační pokyny pro zeměpisnou 
diverzifikaci a koncentraci s cílem zajistit 
vyvážené zeměpisné rozložení podpory. 
Řídící rada může po konzultaci s 
investičním výborem rozhodnout o změně 
těchto orientačních limitů.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 4
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 8 – písm. b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící rada stanoví konkrétní limity pro 
diverzifikaci a koncentraci v rámci okna na 
podporu solventnosti s cílem zajistit, aby 
byly splněny příslušné požadavky čl. 9 
odst. 2a písm. b) a c), přičemž bude 
zabráněno nadměrné koncentraci v 
omezeném počtu členských států. Řídící 
rada pravidelně hodnotí hospodářské 
dopady koronavirové pandemie na členské 
státy a odvětví. Na tomto základě může 
řídící rada po konzultaci s investičním 
výborem rozhodnout o změně těchto 
limitů.

Řídící rada stanoví konkrétní limity pro 
diverzifikaci a koncentraci v rámci okna na 
podporu solventnosti s cílem zajistit, aby 
byly splněny příslušné požadavky čl. 9 
odst. 2a písm. b) a c), přičemž bude 
zabráněno nadměrné koncentraci v 
omezeném počtu členských států. Řídící 
rada pravidelně hodnotí hospodářské 
dopady koronavirové pandemie na členské 
státy a odvětví. Za tímto účelem sleduje 
ukazatele, jako jsou počet obyvatel, 
převrácená hodnota HDP na obyvatele a 
odchylka členských států od průměrné 
míry nezaměstnanosti v EU v období let 
2015 až 2019. Na tomto základě může 
řídící rada po konzultaci s investičním 
výborem rozhodnout o změně těchto 
limitů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 4
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha II – oddíl 8 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící rada stanoví konkrétní limity pro 
diverzifikaci a koncentraci v rámci okna na 
podporu solventnosti s cílem zajistit, aby 
byly splněny příslušné požadavky čl. 9 
odst. 2a písm. b) a c), přičemž bude 
zabráněno nadměrné koncentraci v 
omezeném počtu členských států. Řídící 
rada pravidelně hodnotí hospodářské 
dopady koronavirové pandemie na členské 
státy a odvětví. Na tomto základě může 
řídící rada po konzultaci s investičním 
výborem rozhodnout o změně těchto 
limitů.

Řídící rada stanoví konkrétní limity pro 
diverzifikaci a koncentraci v rámci okna na 
podporu solventnosti s cílem zajistit, aby 
byly splněny příslušné požadavky čl. 9 
odst. 2a písm. b) a c), přičemž bude 
zabráněno nadměrné koncentraci v 
omezeném počtu členských států. Řídící 
rada pravidelně a alespoň jednou za 
čtvrtletí hodnotí hospodářské dopady 
koronavirové pandemie na členské státy a 
odvětví. Na tomto základě může řídící rada 
po konzultaci s investičním výborem 
rozhodnout o změně těchto limitů.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
za skupinu Vert/ALE

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – bod 4
Nařízení (EU) č. 2015/1017
Příloha II – oddíl 8 – písm. b – odst. 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řídící výbor podává Evropskému 
parlamentu a Radě v pravidelných 
intervalech alespoň jednou ročně zprávu o 
příjemcích prostředků z tohoto nástroje a 
o činnostech zprostředkovatelů, aby byla 
zajištěna úplná, řádná a včasná 
transparentnost programu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
za skupinu Renew

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 a (nový)
Nařízení (EU) 2015/1017
Příloha III (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Doplňuje se nová příloha, která 
zní:
„PŘÍLOHA III POŽADAVKY, NA 
JEJICHŽ ZÁKLADĚ MOHOU 
ČLENSKÉ STÁTY POSKYTOVAT 
PODPORU V RÁMCI OKNA NA 
PODPORU SOLVENTNOSTI
1) Obecné zásady
– Stát obdrží za investici přiměřenou 
odměnu. Čím více protiplnění odpovídá 
tržním podmínkám, tím menší je 
potenciální narušení hospodářské soutěže 
způsobené intervencí státu.
– Rekapitalizace COVID-19 by měla být 
splacena, až se hospodářství stabilizuje. 
Členský stát musí zavést mechanismus, 
který zajistí postupné vytváření pobídek ke 
splacení.
– Protiplnění za podporu solventnosti by 
se mělo zvyšovat s cílem přiblížit se tržním 
cenám a motivovat tak příjemce a ostatní 
akcionáře ke splacení státního 
rekapitalizačního opatření a 
minimalizovat riziko narušení 
hospodářské soutěže.
– Jakožto alternativu ke způsobům 
stanovení protiplnění uvedeným níže 
mohou členské státy oznamovat režimy 
nebo jednotlivá opatření v případech, kdy 
je stanovení protiplnění upraveno podle 
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prvků a seniority kapitálového nástroje za 
předpokladu, že celkově vedou k 
podobnému výsledku, pokud jde o 
motivační účinek k ukončení státní účasti, 
a mají podobný celkový dopad na odměnu 
plynoucí státu.
2) Protiplnění za kapitálové nástroje
– Kapitálová injekce ze strany státu nebo 
rovnocenná intervence se provede za 
cenu, která nepřekračuje průměrnou cenu 
akcií příjemce za 15 dní předcházejících 
podání žádosti o kapitálovou injekci. 
Pokud příjemce není kótovanou 
společností, měl by být odhad jeho tržní 
hodnoty stanoven nezávislým odborníkem 
nebo jinými přiměřenými prostředky.
– Součástí každého rekapitalizačního 
opatření musí být mechanismus navýšení 
protiplnění státu s cílem motivovat 
příjemce ke zpětnému odkupu státních 
kapitálových injekcí. Toto navýšení 
protiplnění může mít formu dodatečných 
akcií poskytnutých státu nebo jiných 
mechanismů a mělo by odpovídat alespoň 
10% navýšení protiplnění příslušejícího 
státu (za účast vyplývající z nevrácené 
kapitálové injekce státu v souvislosti s 
krizí COVID-19) pro každý z kroků 
navyšování protiplnění:
a) Mechanismus navýšení protiplnění se 
aktivuje čtyři roky po poskytnutí 
kapitálové injekce na podporu 
solventnosti, pokud stát neprodal alespoň 
40 procent své kapitálové účasti 
vyplývající z kapitálové injekce COVID-
19.
b) Mechanismus navýšení protiplnění se 
opět aktivuje šest let po poskytnutí 
kapitálové injekce na podporu 
solventnosti, pokud stát neprodal celou 
svou kapitálovou účast vyplývající z této 
kapitálové injekce. Není-li příjemce 
kótovanou společností, mohou se členské 
státy rozhodnout provést každý z těchto 
dvou kroků o rok později, tj. pět let a sedm 
let po poskytnutí kapitálové injekce na 
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podporu solventnosti.
– Komise může přijmout i alternativní 
mechanismy za předpokladu, že celkově 
povedou k obdobnému výsledku, pokud 
jde o motivační účinky na ukončení státní 
účasti, a budou mít obdobný celkový 
dopad na protiplnění státu. 
Příjemce by měl mít kdykoli možnost 
zpětně odkoupit kapitálový podíl, který 
stát získal. Aby bylo zajištěno, že stát 
dostane za investici přiměřené protiplnění, 
měla by být cena za zpětný odkup 
stanovena jako vyšší z těchto dvou částek:
i) nominální investice státu navýšená o 
protiplnění v podobě ročního úroku, které 
je o 200 bazických bodů vyšší, než je 
uvedeno v odstavci 66 sdělení Komise 
(2020/C 164/03)1a; nebo
ii) tržní cena v okamžiku zpětného 
odkupu. 
– Jinak může stát svůj kapitálový podíl 
kdykoli prodat za tržní cenu i jiným 
kupujícím, než je příjemce. K tomuto 
prodeji je v zásadě nutná otevřená a 
nediskriminační konzultace s 
potenciálními kupujícími nebo prodej na 
burze cenných papírů. Stát může dát 
stávajícím akcionářům přednostní právo 
na nákup za cenu, která z veřejné 
konzultace vyplyne.
3) Protiplnění za hybridní kapitálové 
nástroje
– Do celkové výše protiplnění za hybridní 
kapitálové nástroje se musí odpovídajícím 
způsobem promítnout tyto prvky:
a) charakteristiky zvoleného nástroje 
včetně míry jeho podřízenosti, rizika a 
všech způsobů platby;
b) zakomponované prvky motivující k 
ukončení účasti (např. navyšovací doložky 
a doložky o splacení) a
c) přiměřené referenční úrokové 
sazby.
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– Minimální protiplnění za hybridní 
kapitálové nástroje až do jejich konverze 
na nástroje obdobné nástrojům 
kapitálovým se rovná alespoň součtu 
základní sazby (jednoletá sazba IBOR 
nebo ekvivalentní sazba zveřejňovaná 
Komisí1b) a prémie stanovené v odstavci 
66 sdělení Komise (2020/C 164/03)1c. 
– Konverze hybridních kapitálových 
nástrojů na vlastní kapitál se provádí 
sazbou 5 % nebo více pod úrovní 
teoretické ceny bez upisovacího práva 
(TERP) v okamžiku konverze.
– Po konverzi na vlastní kapitál musí být 
zaveden navyšovací mechanismus, který 
zvýší protiplnění státu tak, aby byli 
příjemci motivováni ke zpětnému odkupu 
státních kapitálových injekcí.  Pokud je 
vlastní kapitál plynoucí ze státní 
intervence na podporu solventnosti stále 
ve vlastnictví státu dva roky po konverzi 
na vlastní kapitál, obdrží stát dodatečný 
podíl vlastnictví příjemce nad rámec své 
zbývající účasti plynoucí z konverze 
hybridních kapitálových nástrojů na 
podporu solventnosti, kterou stát provedl. 
Tento dodatečný podíl vlastnictví činí 
minimálně 10 % zbývající účasti plynoucí 
z konverze hybridních kapitálových 
nástrojů na podporu solventnosti, kterou 
stát provedl.  Komise může přijmout 
alternativní mechanismy navýšení za 
předpokladu, že mají stejný motivační 
účinek a obdobný celkový dopad na 
protiplnění státu.
– Členské státy si mohou zvolit vzorec 
stanovení cen, který obsahuje další 
navyšovací doložky nebo doložky o 
splacení.  Tyto prvky by měly být navrženy 
tak, aby motivovaly k brzkému ukončení 
státní rekapitalizační podpory příjemce.  
Komise může přijmout i alternativní 
metodiku stanovení cen za předpokladu, 
že výsledné protiplnění je obdobné jako 
protiplnění stanovené použitím výše 
uvedené metodiky nebo vyšší. 
– Jelikož se povaha hybridních nástrojů 
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značně liší, Komise neposkytuje pokyny ke 
všem typům nástrojů. Hybridní nástroje se 
v každém případě řídí výše uvedenými 
zásadami s tím, že protiplnění odráží 
riziko konkrétních nástrojů. 
4) Správní opatření a předcházení 
nepatřičnému narušení hospodářské 
soutěže
– Aby se předešlo nepatřičnému narušení 
hospodářské soutěže, nesmějí se příjemci 
podpory dopouštět agresivní obchodní 
expanze financované ze státní podpory 
nebo podstupovat nadměrné riziko.  
Obecně platí, že čím menší je kapitálový 
podíl členského státu a čím vyšší je 
protiplnění, tím nižší je potřeba záruk.
– Pokud je příjemce podpory solventnosti 
převyšující 250 milionů EUR podnikem s 
významnou tržní silou nejméně na jednom 
z relevantních trhů, na nichž působí, musí 
členský stát k zachování účinné 
hospodářské soutěže na těchto trzích 
navrhnout další opatření.  Při navrhování 
těchto opatření mohou členské státy 
zejména nabízet strukturální závazky nebo 
závazky k určitému chování uvedené v 
oznámení Komise o nápravných 
prostředcích, které jsou přijatelné podle 
nařízení Rady (ES) č. 139/2004 a podle 
nařízení Komise (ES) č. 802/2004. 
Příjemci podpory solventnosti ji nesmějí 
propagovat v reklamě pro komerční účely.
– Dokud není splaceno alespoň 75 % 
podpory solventnosti, nesmějí příjemci 
kromě malých a středních podniků nabýt 
více než 10% podíl v konkurenčních 
subjektech nebo jiných subjektech v téže 
oblasti podnikání, a to ani těch, kteří 
působí v předcházejících a navazujících 
operacích.
– Za mimořádných okolností, a aniž je 
dotčena kontrola spojování podniků, 
mohou tito příjemci nabýt více než 10% 
podíl v subjektech, které v jejich oblasti 
podnikání působí v předcházejících nebo 
navazujících operacích, ovšem pouze 
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pokud je tato akvizice nezbytná pro 
zachování životaschopnosti příjemce. 
Komise může tuto akvizici povolit, pokud 
je nezbytná pro zachování 
životaschopnosti příjemce. Akvizice nesmí 
být provedena dříve, než Komise v této 
věci rozhodne.
– Státní podporu nelze použít ke 
křížovému subvencování hospodářských 
činností integrovaných podniků, které se 
již ke dni 31. prosince 2019 nacházely v 
hospodářských obtížích.  V integrovaných 
společnostech musí existovat jasné 
oddělení účtů pro zajištění toho, aby 
rekapitalizační opatření tyto činnosti 
nezvýhodňovala. 
– Dokud není podpora solventnosti zcela 
splacena, mohou příjemci provádět 
výplaty dividend, nepovinné výplaty 
kuponů a zpětné odkupy akcií pouze ve 
vztahu ke státu.
– Dokud není splaceno alespoň 75 % 
podpory solventnosti, odměna 
jednotlivých členů vedení příjemců nesmí 
převyšovat pevnou složku jejich odměny 
stanovenou ke dni 31. prosince 2019. U 
osob, které se stanou členy vedení v 
okamžiku rekapitalizace nebo po ní, je 
platným limitem nejnižší pevná odměna 
členů vedení se stejnou úrovní 
odpovědnosti stanovená ke dni 31. 
prosince 2019. Za žádných okolností se 
nevyplácejí žádné bonusy ani jiné 
pohyblivé nebo srovnatelné složky 
odměny.
5) Strategie pro postupné ukončování 
státní účasti plynoucí z rekapitalizace a 
povinnosti spojené s podáváním zpráv
– Příjemci kromě malých a středních 
podniků, kteří v okamžiku intervence 
obdrželi podporu solventnosti převyšující 
25 % vlastního kapitálu, musí prokázat 
existenci důvěryhodné strategie pro 
postupné ukončování účasti členského 
státu, ledaže by státní intervence byla do 
dvanácti měsíců od data poskytnutí 
podpory snížena pod úroveň 25 % 
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vlastního kapitálu. 
– Ve strategii pro postupné ukončování 
účasti se popíše:
a) plán příjemce, pokud jde o 
pokračování jeho činnosti a využití 
prostředků investovaných státem, včetně 
harmonogramu výplat protiplnění a 
splacení státní investice (dále společně jen 
„splátkový kalendář“),  a b) opatření, 
která příjemce a stát přijmou za účelem 
dodržování splátkového kalendáře.
– Strategie pro postupné ukončování 
účasti by měla být připravena a 
předložena členskému státu do dvanácti 
měsíců od poskytnutí podpory a musí být 
schválena členským státem. 
– Příjemci musí informovat členský stát o 
pokroku dosaženém při plnění 
splátkového kalendáře a o souladu s 
podmínkami uvedenými v oddíle 4) do 
dvanácti měsíců od předložení kalendáře 
a poté pravidelně jednou za dvanáct 
měsíců.
– Členský stát by měl Komisi každoročně 
podávat zprávu o plnění splátkového 
kalendáře a o souladu s podmínkami 
uvedenými v oddíle 4). 
– Pokud do šesti let od podpory 
solventnosti nebyla státní intervence 
snížena pod úroveň 15 % vlastního 
kapitálu příjemce, musí být Komisi 
předložen ke schválení plán 
restrukturalizace v souladu s pokyny pro 
podporu na záchranu a restrukturalizaci. 
Komise posoudí, zda opatření zvažovaná v 
plánu restrukturalizace zajišťují 
životaschopnost příjemce, mimo jiné s 
ohledem na cíle EU a povinnosti na 
úrovni členských států v souvislosti s 
ekologickou a digitální transformací, a 
postupné ukončování účasti státu, aniž by 
nepříznivě ovlivnila obchod v míře, která 
by byla v rozporu se společným zájmem.  
Není-li příjemce kótovanou společností 
nebo je-li malým a středním podnikem, 
může členský stát rozhodnout, že plán 
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restrukturalizace předloží pouze tehdy, 
pokud státní intervence nebyla sedm let po 
podpoře solventnosti snížena pod úroveň 
15 % vlastního kapitálu.“
_________________
1a Sdělení Komise o změně dočasného 
rámce pro opatření státní podpory na 
podporu hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy (2020/C 164/03) (Úř. 
věst. C 164, 13.5.2020, s. 3–15).
1b Základní sazby vypočítané v souladu se 
sdělením Komise o revizi metody 
stanovování referenčních a diskontních 
sazeb (Úř. věst. C 14, 19.1.2008, s. 6), 
zveřejněné na internetových stránkách 
GŘ pro hospodářskou soutěž na adrese 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid
/legislation/reference_rates.html
1c Sdělení Komise o změně dočasného 
rámce pro opatření státní podpory na 
podporu hospodářství při stávajícím šíření 
koronavirové nákazy (2020/C 164/03) (Úř. 
věst. C 164, 13.5.2020, s. 3–15)

Or. en

Odůvodnění

Nová příloha III je kodifikací oddílů 3.11.5–3.11.7 Dočasného rámce Komise pro opatření 
státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronovirové nákazy COVID-
19, který byl zaveden sdělením Komise (2020/C 164/03) (Úř. věst. C 164, 13.5.2020, s. 3–15).

Tato příloha kodifikuje požadavky týkající se protiplnění a strategie pro postupné ukončování 
účasti členských států, které poskytují veřejnou podporu ve formě kapitálových nástrojů 
a/nebo hybridních kapitálových nástrojů podnikům, které čelí finančním potížím v důsledku 
šíření koronavirové nákazy.


