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Pozmeňujúci návrh 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom na jednotnom trhu. Túto 
skutočnosť znásobuje to, že schopnosť 
členských štátov poskytovať štátnu pomoc 
sa značne líši.

(1) Na základe jarnej hospodárskej 
prognózy 2020 a z odhadov Komisie 
založených na údajoch na úrovni podnikov 
vyplýva, že nápravy dôsledkov pandémie 
COVID-19 na akciových trhoch by mohli 
v roku 2020 dosahovať približne 
720 miliárd EUR. Toto číslo by mohlo 
výrazne stúpnuť, ak by opatrenia na 
obmedzenie pohybu ostali v platnosti 
dlhšie, než sa v súčasnosti predpokladá, 
alebo ak by museli byť znovu uložené 
z dôvodu opätovného výskytu nákazy. 
Okrem toho sa v letnej hospodárskej 
prognóze Komisie 2020 predpokladá 
výrazne väčší pokles hospodárstva EÚ 
v roku 2020 a menej výrazná obnova 
v roku 2021, než sa pôvodne 
predpokladalo, čo povedie k ešte hlbšej 
recesii s výraznejšími rozdielmi. Podľa 
stresového scenára, v ktorom by sa v roku 
2020 predpokladal rast HDP na úrovni –
15,5 %, by priamy vplyv na kapitál 
všetkých registrovaných spoločností 
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(kótovaných i nekótovaných) v Únii 
mohol vzrásť na 1,2 bilióna EUR. 
Neriešenie tohto nedostatku kapitálu bude 
viesť k pretrvávajúcemu obdobiu nižších 
investícií a vyššej nezamestnanosti. Vplyv 
nedostatku kapitálu bude nerovnomerný 
v rámci odvetví a členských štátov 
a povedie k ešte výraznejším rozdielom na 
jednotnom trhu. Túto skutočnosť znásobuje 
to, že schopnosť členských štátov 
poskytovať štátnu pomoc sa značne líši.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom na jednotnom trhu. Túto 
skutočnosť znásobuje to, že schopnosť 
členských štátov poskytovať štátnu pomoc 
sa značne líši.

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy hospodárskych účinkov 
vnútroštátnych a regionálnych opatrení 
na obmedzenie pohybu prijatých v reakcii 
na pandémiu COVID-19 na akciových 
trhoch by mohli v roku 2020 dosahovať 
približne 720 miliárd EUR. Toto číslo by 
mohlo stúpnuť, ak by opatrenia na 
obmedzenie pohybu ostali v platnosti 
dlhšie, než sa v súčasnosti predpokladá 
alebo je potrebné, alebo ak by museli byť 
znovu uložené z dôvodu opätovného 
výskytu nákazy. Neriešenie tohto 
nedostatku kapitálu môže viesť 
k pretrvávajúcemu obdobiu nižších 
investícií, špekulatívnejších investícií, 
keďže investori budú naďalej hľadať 
výnosy na trhu, čo by mohlo viesť 
k vzniku bublín v oblasti aktív a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k ďalším rozdielom na jednotnom trhu, 
a to nad rámec už aj tak existujúcich 
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katastrofálnych účinkov jednotnej meny. 
Túto skutočnosť znásobuje to, že 
inštitucionálne rámce a kultúra verejných 
výdavkov sa v jednotlivých členských 
štátoch značne líšia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom na jednotnom trhu. Túto 
skutočnosť znásobuje to, že schopnosť 
členských štátov poskytovať štátnu pomoc 
sa značne líši.

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Ak dôjde k obmedzeniu 
zvrchovanosti členských štátov 
v hospodárskej a fiškálnej oblasti, tento 
nedostatok kapitálu môže viesť 
k pretrvávajúcemu obdobiu nižších 
investícií a vyššej nezamestnanosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom na jednotnom trhu. Túto 
skutočnosť znásobuje to, že schopnosť 
členských štátov poskytovať štátnu pomoc 
sa značne líši.

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov, ktorých zdroj 
sa musí riadne uviesť a náležite 
sprístupniť verejnosti, vyplýva, že nápravy 
dôsledkov pandémie COVID-19 na 
akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom na jednotnom trhu. Túto 
skutočnosť znásobuje to, že schopnosť 
členských štátov poskytovať štátnu pomoc 
sa značne líši.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 

(1) Z odhadov Komisie založených na 
údajoch na úrovni podnikov vyplýva, že 
nápravy dôsledkov pandémie COVID-19 
na akciových trhoch by mohli v roku 2020 
dosahovať približne 720 miliárd EUR. 
Toto číslo by mohlo stúpnuť, ak by 
opatrenia na obmedzenie pohybu ostali 
v platnosti dlhšie, než sa v súčasnosti 
predpokladá, alebo ak by museli byť znovu 
uložené z dôvodu opätovného výskytu 
nákazy. Neriešenie tohto nedostatku 
kapitálu môže viesť k pretrvávajúcemu 
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obdobiu nižších investícií a vyššej 
nezamestnanosti. Vplyv nedostatku 
kapitálu bude nerovnomerný v rámci 
odvetví a členských štátov a povedie 
k rozdielom na jednotnom trhu. Túto 
skutočnosť znásobuje to, že schopnosť 
členských štátov poskytovať štátnu pomoc 
sa značne líši.

obdobiu nižších investícií, vyššej 
nezamestnanosti a rozsiahlym 
neúspechom v podnikaní. Vplyv 
nedostatku kapitálu bude nerovnomerný 
v rámci odvetví a členských štátov 
a povedie k rozdielom na jednotnom trhu. 
Túto skutočnosť znásobuje to, že 
schopnosť členských štátov poskytovať 
štátnu pomoc a podporu platobnej 
schopnosti sa značne líši.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Hlavným cieľom Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti je zachovať 
pracovné miesta, predchádzať rozsiahlym 
neúspechom v podnikaní v Únii a zároveň 
chrániť jednotný trh a posilňovať 
súdržnosť. Financovaním z EFSI v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti sa 
budú riešiť rekapitalizačné potreby 
spoločností, ktoré sú dlhodobo 
životaschopné, ale čelia rizikám platobnej 
schopnosti v dôsledku pandémie COVID-
19. EIB by sa mala zamerať na 
maximalizáciu objemu súkromných 
investícií mobilizovaných ako súčasť 
Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti, keďže ide o trhovo 
orientovaný nástroj v rámci EFSI, 
s cieľom riešiť investičné potreby Únie 
spojené so závažnými hospodárskymi 
výzvami, ktoré priniesla pandémia 
COVID-19.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Riadiaci výbor EFSI bude musieť 
vymedziť hraničné hodnoty geografickej 
koncentrácie, aby sa zabezpečilo, že 
rozdelenie investícií bude tieto zásady 
rešpektovať. Keďže sa situácia rýchlo 
vyvíja, hraničné hodnoty geografickej 
koncentrácie sa prehodnotia podľa vývoja 
účinkov pandémie COVID-19 v celej Únii. 
Cieľom tejto rekapitalizácie je zabrániť 
fragmentácii jednotného trhu, ktorá je 
založená na vzájomnej závislosti 
národných hospodárstiev a ktorá je 
zároveň jej slabou stránkou v prípade 
závažnej systémovej hospodárskej krízy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Podpora by mala poskytovať novú 
likviditu vo forme podpory vlastného 
imania pre podniky postihnuté pandémiou 
a pomáhať spoločnostiam a pracovníkom 
počas krízy bez negatívnych vedľajších 
účinkov vo forme zvýšenia zadlženosti 
podnikov. Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti by sa mal zameriavať na 
podporu podnikov v tých členských 
štátoch, v ktorých bola štátna pomoc 
obmedzenejšia, s cieľom zabezpečiť 
symetrickejšiu obnovu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Ak sa situácia nevyrieši, negatívne 
hospodárske účinky ochorenia COVID-19 
môžu ohroziť úsilie o dosahovanie cieľov 
EÚ v oblasti klímy, energetiky a životného 
prostredia. Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti by mal prispieť k zabezpečeniu 
ďalšieho pokroku pri dosahovaní týchto 
cieľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) V súlade so záväzkami Únie, 
pokiaľ ide o vykonávanie Parížskej 
dohody o zmene klímy a cieľov 
udržateľného rozvoja, by mal Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti prispieť 
k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy 
a k dosiahnutiu cieľa zohľadňovania 
problematiky zmeny klímy na úrovni 50 % 
vo VFR na roky 2021 – 2027, a preto by 
aspoň 50 % financovania z EFSI v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
prvkov podpory projektu malo prispieť 
k opatreniam v oblasti klímy, ako aj 
k dosiahnutiu klimatickej neutrality 
najneskôr do roku 2040.
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V súlade s nariadením o [Nástroji 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
vyčlenené, by sa mali vykonať opatrenia na 
obnovu a zlepšenie odolnosti v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
Európskeho fondu pre strategické 
investície s cieľom riešiť nevídaný vplyv 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 
Tieto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
tak, aby sa zabezpečilo dodržanie súladu 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

(2) V súlade s nariadením o [Nástroji 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
vyčlenené, by sa mali vykonať opatrenia na 
obnovu a zlepšenie odolnosti v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
Európskeho fondu pre strategické 
investície s cieľom riešiť nevídaný vplyv 
vnútroštátnych a regionálnych opatrení 
na obmedzenie pohybu v reakcii na 
pandémiu COVID-19. Tieto zdroje by sa 
mali použiť tak, aby sa zabezpečilo 
dodržanie súladu s lehotami stanovenými 
v nariadení [EURI].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) V súlade s nariadením o [Nástroji 
Európskej únie na obnovu] a v rámci 
obmedzení zdrojov, ktoré sú v ňom 
vyčlenené, by sa mali vykonať opatrenia na 
obnovu a zlepšenie odolnosti v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
Európskeho fondu pre strategické 
investície s cieľom riešiť nevídaný vplyv 

(2) S cieľom riešiť nedostatok 
kapitálu spoločností, najmä MSP, a jeho 
vplyv na investície a zamestnanosť, by sa 
mali čo najskôr vykonať cielené a účinné 
opatrenia na obnovu a zlepšenie odolnosti 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti Európskeho fondu pre 
strategické investície s cieľom riešiť 
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krízy spôsobenej ochorením COVID-19. 
Tieto dodatočné zdroje by sa mali použiť 
tak, aby sa zabezpečilo dodržanie súladu 
s lehotami stanovenými v nariadení 
[EURI].

nevídaný sociálno-ekonomický vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Závery Európskej rady zo 17. –
 21. júla 2020 nezahŕňajú Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti do 
nástrojov, ktoré tvoria balík opatrení na 
obnovu. Ide o poľutovaniahodné 
rozhodnutie hláv štátov a predsedov vlád, 
ktoré si vyžiadalo rozhodnutie 
uprednostniť financovanie iných činností. 
Podpora MSP však bude naďalej 
potrebná v mnohých členských štátoch 
a najmä v tých menších, ktorých fiškálne 
kapacity sú obmedzenejšie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2b) Podniky, ktoré čelia problémom 
v oblasti likvidity, môžu mať ťažkosti 
s prístupom k verejnej podpore a stať sa 
cieľmi pre investorov súkromného 
kapitálu z tretích krajín. To predstavuje 
významnú hrozbu pre silu európskych 



AM\1211825SK.docx 13/137 PE655.933v01-00

SK

hospodárstiev a inovačné kapacity 
mnohých členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2c) Podniky, ktoré sú schopné 
odolávať problémom v oblasti likvidity, aj 
napriek tomu čelia ďalším výzvam 
vrátane prekážok v prístupe na trh 
a regulačnej záťaže, ktoré naďalej 
vystavujú tieto spoločnosti nebezpečenstve 
zániku v prípade, ak dôjde k oslabeniu 
obnovy hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2d) Vzhľadom na význam 
zabezpečenia konkurencieschopného 
postavenia európskych spoločností, aktív 
a inovačnej kapacity spolu s potrebou 
podpory členských štátov v celej Únii pri 
posilňovaní národných hospodárstiev 
a rozšírením jednotného trhu zostáva 
návrh Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti dôležitým zásahom, pokiaľ 
dôjde k potrebe zavedenia ďalších 
nástrojov na podporu obnovy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI.

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI. Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti by sa mal 
zameriavať len na tento cieľ a nemal by 
sa zaoberať sekundárnymi cieľmi (napr. 
v oblasti zdaňovania).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
a/alebo dlhového financovania, alebo 
opatrení prijatých členskými štátmi, mal 
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podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI.

naliehavo poskytnúť nástroj na podporu 
platobnej schopnosti v rámci Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, ktorý by mal 
byť doplnený ako tretí segment v rámci 
EFSI. Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať odvetviu cestovného ruchu, ktoré 
čelí vážnym hospodárskym dôsledkom 
spôsobeným pandémiou COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI.

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým a sociálnym dôsledkom 
pandémie COVID-19 v Únii by sa 
spoločnostiam, ktoré zaznamenávajú 
ťažkosti z dôvodu hospodárskej krízy 
spôsobenej pandémiou, ako aj 
mikropodniky a malé podniky 
s predchádzajúcimi ťažkosťami, ktoré sa 
ešte viac prehĺbili z dôvodu pandémie, 
ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI.

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou, 
ktorých rekapitalizácia by sa ukázala ako 
nevyhnutná, a ktoré nemôžu získať 
dostatočnú podporu prostredníctvom 
trhového financovania alebo opatrení 
prijatých členskými štátmi, čo sa ešte musí 
preukázať podľa spoločných kritérií, mal 
naliehavo poskytnúť nástroj na podporu 
platobnej schopnosti v rámci Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, ktorý by mal 
byť doplnený ako tretí segment v rámci 
EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI.

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
a najmä MSP, ktoré zaznamenali ťažkosti 
z dôvodu hospodárskej krízy spôsobenej 
pandémiou a ktoré nemôžu získať 
dostatočnú podporu prostredníctvom 
trhového financovania alebo opatrení 
prijatých členskými štátmi, mal naliehavo 
poskytnúť nástroj na podporu platobnej 
schopnosti v rámci Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý by mal byť 
doplnený ako tretí segment v rámci EFSI.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
ktorý by mal byť doplnený ako tretí 
segment v rámci EFSI.

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
najmä MSP, ktoré zaznamenali ťažkosti 
z dôvodu hospodárskej krízy spôsobenej 
pandémiou a ktoré nemôžu získať 
dostatočnú podporu prostredníctvom 
trhového financovania alebo opatrení 
prijatých členskými štátmi, mal naliehavo 
poskytnúť nástroj na podporu platobnej 
schopnosti v rámci Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý by mal byť 
doplnený ako tretí segment v rámci EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom pandémie 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou 
a ktoré nemôžu získať dostatočnú podporu 
prostredníctvom trhového financovania 
alebo opatrení prijatých členskými štátmi, 
mal naliehavo poskytnúť nástroj na 
podporu platobnej schopnosti v rámci 
Nástroja na podporu platobnej 
schopnosti, ktorý by mal byť doplnený 
ako tretí segment v rámci EFSI.

(3) S cieľom bojovať proti závažným 
ekonomickým dôsledkom vnútroštátnych 
a regionálnych opatrení na obmedzenie 
pohybu prijatých v reakcii na pandémiu 
COVID-19 v Únii by sa spoločnostiam, 
ktoré zaznamenali ťažkosti z dôvodu 
opatrení na obmedzenie pohybu prijatých 
v reakcii na pandémiu a ktoré nemôžu 
získať dostatočnú podporu prostredníctvom 
trhového financovania alebo opatrení 
prijatých členskými štátmi, mal naliehavo 
poskytnúť kompenzačný mechanizmus za 
škody vzniknuté v dôsledku prijatia 
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opatrení na obmedzenie pohybu alebo pri 
opustení trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Účelom Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti je pomôcť 
spoločnostiam prekonať toto ťažké 
obdobie, aby mohli pristúpiť k obnove, 
zabezpečiť úroveň zamestnanosti 
a vyvážiť očakávané narušenia 
jednotného trhu, keďže nie všetky 
spoločnosti majú podľa definície rovnakú 
úroveň prístupu k trhovému financovaniu 
a niektoré členské štáty nemusia mať 
k dispozícii dostatočné rozpočtové 
prostriedky na poskytovanie primeranej 
podpory spoločnostiam v núdzi. Možnosť 
vnútroštátnych opatrení na podporu 
platobnej schopnosti spoločností sa preto 
môže v jednotlivých členských štátoch 
a odvetviach výrazne líšiť a viesť 
k nerovnakým podmienkam. Okrem toho, 
keďže existuje značné riziko, že vplyv 
vypuknutia pandémie COVID-19 bude 
dlhodobý a do istej miery 
nepredvídateľný, tento nedostatok 
kapacity na pomoc životaschopným 
spoločnostiam môže viesť k systémovým 
narušeniam, vytváraniu nových rozdielov 
alebo stmeleniu tých existujúcich. 
Vzhľadom na silnú vzájomnú 
prepojenosť hospodárstva Únie by mal 
hospodársky pokles v jednej časti Únie 
alebo v konkrétnom odvetví negatívne 
účinky presahovania na cezhraničné 
dodávateľské reťazce alebo na ďalšie 
odvetvia, a teda aj na hospodárstvo Únie 
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ako celok. Naopak, z rovnakého dôvodu 
by podpora v jednej časti Únie alebo 
v konkrétnom odvetví mala aj pozitívne 
účinky presahovania na cezhraničné 
dodávateľské reťazce alebo na ďalšie 
odvetvia, a teda aj na hospodárstvo Únie 
ako celok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti je určený na podporu podnikov 
počas poklesu s cieľom podporiť obnovu 
hospodárstva. V tomto zmysle je nanajvýš 
dôležité zabezpečiť úroveň zamestnanosti 
v celej Únii. Okrem toho má Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti zásadný 
význam na vyváženie už existujúcich 
narušení na jednotnom trhu, keďže 
niektoré hlavné členské štáty s nižšou 
úrovňou zadlženosti a vyšším fiškálnym 
priestorom majú významnú výhodu, 
pokiaľ ide o podporu ich spoločností, 
v porovnaní s vysoko zadlženými 
okrajovými krajinami. Vzhľadom na 
riziko prehlbovania rozdielov medzi 
bohatšími a chudobnejšími členskými 
štátmi z dôvodu pandémie COVID-19 
musí byť Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti navrhnutý tak, aby podporoval 
chudobnejšie krajiny a presadzoval 
konvergenciu v rámci Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Frances Fitzgerald
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti by mal klásť osobitný dôraz na 
MSP, keďže predstavujú viac ako 99 % 
podnikov v Únii a majú významnú 
a kľúčovú hospodársku hodnotu. Kríza 
spôsobená ochorením COVID-19 postihla 
najmä MSP, pričom až na 90 % MSP 
v Únii mala údajne hospodársky vplyv, 
najmä v odvetví služieb, výroby, 
stavebníctva, cestovného ruchu 
a v kultúrnom a kreatívnom priemysle. 
Hlavným cieľom Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti je zachovať 
pracovné miesta v sektore MSP a zároveň 
naďalej posilňovať 
konkurencieschopnosť a inovácie so 
zameraním na zelené a digitálne 
hospodárstvo.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Účelom Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti je pomôcť 
spoločnostiam prekonať toto ťažké 
obdobie, aby mohli pristúpiť k obnove, 
zabezpečiť udržateľnú úroveň 
zamestnanosti a vyvážiť očakávané 
narušenia jednotného trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti by mal zabezpečiť, aby verejná 
podpora zabezpečila pracovné miesta, 
zabránila koncentrácii trhu 
a nasmerovala podniky na cestu rastu 
v súlade s Európskou zelenou dohodou, 
novou priemyselnou stratégiou pre 
Európu a stratégiou zameranou na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3b) Konštatuje, že čím dlhšie 
pandémia COVID-19 pretrváva, tým 
väčšie je riziko pre udržateľnosť 
európskych spoločností, najmä MSP. 
Domnieva sa, že v čase, keď sa pandémia 
vyvíja, môže byť potrebné zvýšiť záruku 
EÚ v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby reagovala na 
pretrvávajúce výzvy vyplývajúce 
z pandémie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je dostupnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti, 
z ktorých väčšinu tvoria MSP, by mali byť 
usadené a mali by pôsobiť v Únii, čo 
znamená, že by mali mať sídlo v členskom 
štáte a mali by byť aktívne v Únii v tom 
zmysle, že majú v Únii podstatné činnosti 
z hľadiska zamestnancov, výroby, 
výskumu a vývoja alebo iných obchodných 
činností. Nemali by byť súčasťou skupiny, 
ktorá má dcérske spoločnosti bez 
skutočnej hospodárskej činnosti v krajine 
zaradenej do zoznamu EÚ obsahujúceho 
nespolupracujúce jurisdikcie, a počas 
trvania podpory by mali zachovať svoje 
podstatné činnosti v Únii. Zároveň by mali 
pozastaviť vyplácanie dividend, prémií 
a spätný výkup akcií na obdobie aspoň 
dvoch rokov po tom, ako tento systém 
využili. Mali by vykonávať činnosti, 
ktorými sa podporujú ciele, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie. Mali by mať 
životaschopný obchodný model s pákovým 
efektom nižším ako päťnásobok ich 
kapitálu a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc už na konci roka 2019, ani by 
nemali byť zapojení do prania špinavých 
peňazí, financovania terorizmu, 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, do 
daňových podvodov či daňových únikov. 
Podpora by mala byť zameraná na 
oprávnené spoločnosti pôsobiace v tých 
členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
najviac postihnuté krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19, ako aj prudkým 
nárastom miery nezamestnanosti, a/alebo 
v ktorých je dostupnosť štátnej podpory 
platobnej schopnosti obmedzenejšia. 
Podpora by sa mala poskytovať len 
spoločnostiam do očakávanej výšky 
účtovných strát súvisiacich s krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19.
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_________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je dostupnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť prevažne 
aktívne v Únii v tom zmysle, že majú 
v Únii podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je dostupnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia. S cieľom zabezpečiť jeho 
doplnkovosť (kapitálové financovanie by 
sa bez podpory z EFSI neuskutočnilo 
v rovnakej miere) nástroj zohľadní aj 
rozdiely na kapitálových trhoch v Európe. 



PE655.933v01-00 24/137 AM\1211825SK.docx

SK

Napokon by bolo oprávnené automaticky 
nevylučovať spoločnosti, ktoré sa 
nachádzali v ťažkostiach v zmysle 
pravidiel štátnej pomoci už na konci roka 
2019 pred začiatkom pandémie, čo by pre 
ne malo ešte horšie dôsledky než pre 
spoločnosti v situácii po odznení 
pandémie COVID-19, hoci toto 
vymedzenie nemá vplyv na spoločnosti, 
ktoré sú nenapraviteľne ohrozené.

_________________ _________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
sa mala zameriavať aj na spoločnosti, 
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spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

ktoré boli novovytvorené pred koncom 
roka 2020, ktoré nadobudli alebo 
spravujú aktíva alebo pobočky spoločností 
v ťažkostiach z hľadiska rámca štátnej 
pomoci už koncom roka 2019, za 
predpokladu, že došlo k zmene riadenia. 
Mikropodniky alebo malé podniky, ktoré 
už boli k 31. decembru 2019 
v ťažkostiach, by mali byť za určitých 
podmienok takisto oprávnené, keďže sú 
oprávnené na štátnu pomoc podľa 
dočasného rámca pre opatrenia štátnej 
pomoci7a. Podpora by mala byť zameraná 
na oprávnené spoločnosti pôsobiace v tých 
členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
najviac postihnuté krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 a/alebo v ktorých sú 
možnosti štátnej podpory platobnej 
schopnosti a prístup k trhovému 
financovaniu obmedzenejšie.

_________________ _________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).
7a Oznámenie Komisie z 20. marca 2020 
o dočasnom rámci pre opatrenia štátnej 
pomoci na podporu hospodárstva 
v súčasnej situácii spôsobenej nákazou 
COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci (4) Spoločnosti podporené v rámci 
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Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je dostupnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. 
Spoločnosti registrované v zahraničných 
jurisdikciách by mali byť vylúčené 
z akejkoľvek verejnej podpory. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je dostupnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia. Okrem toho by sa 
spoločnostiam podporovaným v rámci 
tohto programu malo zakázať prepúšťať 
zamestnancov alebo znižovať mzdy.

_________________ _________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je dostupnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
S cieľom zabezpečiť, aby podporu 
dostávali len tie spoločnosti, ktoré boli 
skutočne zasiahnuté pandémiou COVID-
19, by prijímajúce spoločnosti mali mať 
životaschopný obchodný model a mali by 
byť schopné preukázať, že sa 
nenachádzali v ťažkostiach podľa rámca 
pre štátnu pomoc7 už na konci roka 2019. 
Podpora by mala byť zameraná na 
oprávnené spoločnosti pôsobiace v tých 
členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
najviac postihnuté krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 a/alebo v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

_________________ _________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci (4) Spoločnosti podporené v rámci 
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Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je dostupnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by byť z dlhodobého hľadiska 
ekonomicky životaschopné a nemali by sa 
nachádzať v ťažkostiach podľa rámca pre 
štátnu pomoc7 už na konci roka 2019. 
Podpora by mala byť zameraná na 
oprávnené spoločnosti pôsobiace v tých 
členských štátoch a odvetviach, ktoré sú 
najviac postihnuté krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19 a/alebo v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia, pričom by sa 
malo zabezpečiť jej vyvážené geografické 
rozloženie v rámci celej Únie.

_________________ _________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 

(4) Životaschopné spoločnosti 
podporené v rámci Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti by mali byť usadené 
a mali by pôsobiť v Únii, čo znamená, že 
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v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

by mali mať sídlo v členskom štáte a mali 
by byť aktívne v Únii v tom zmysle, že 
majú v Únii podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná len na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a v ktorých je dostupnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia.

_________________ _________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 

(4) Spoločnosti podporené v rámci 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
by mali byť usadené a mali by pôsobiť 
v Únii, čo znamená, že by mali mať sídlo 
v členskom štáte a mali by byť aktívne 
v Únii v tom zmysle, že majú v Únii 
podstatné činnosti z hľadiska 
zamestnancov, výroby, výskumu a vývoja 
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alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19 a/alebo v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

alebo iných obchodných činností. Mali by 
vykonávať činnosti, ktorými sa podporujú 
ciele, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
Mali by mať životaschopný obchodný 
model a nemali by sa nachádzať 
v ťažkostiach podľa rámca pre štátnu 
pomoc7 už na konci roka 2019. Podpora by 
mala byť zameraná na oprávnené 
spoločnosti pôsobiace v tých členských 
štátoch a odvetviach, ktoré sú najviac 
postihnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19, pokiaľ ide o vplyv opatrení na 
obmedzenie pohybu na HDP.

_________________ _________________
7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

7 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Riadiaca rada by mala stanoviť 
osobitné hraničné hodnoty geografickej 
koncentrácie pre segment podpory 
platobnej schopnosti v súlade 
s ukazovateľmi a metodikou stanovenou 
Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby 
väčšina záruky EÚ v rámci Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti 
podporovala oprávnené spoločnosti 
v členských štátoch a odvetviach, ktoré 
boli ekonomicky najviac postihnuté 
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pandémiou COVID-19, a aby väčšina tejto 
záruky podporovala oprávnené 
spoločnosti v členských štátoch, v ktorých 
je možnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti najviac obmedzená. 
Ukazovatele a metodika stanovená 
Komisiou by mali byť v súlade s kľúčom 
na prideľovanie prostriedkov 
uplatniteľným na Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti1a. Tieto 
hraničné hodnoty sa pravidelne 
preskúmavajú a aktualizujú tak, aby 
odrážali vyvíjajúce sa hospodárske 
dôsledky ochorenia COVID-19 a/alebo 
ďalšie vlny šírenia vírusu.
_________________
1a Nariadenie Rady, ktorým sa zriaďuje 
Nástroj Európskej únie na obnovu 
s cieľom podporiť obnovu po pandémii 
COVID-19. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Riadiaca rada by mala stanoviť 
osobitné hraničné hodnoty geografickej 
a odvetvovej koncentrácie pre segment 
podpory platobnej schopnosti v súlade 
s ukazovateľmi a metodikou stanovenou 
Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby 
väčšina záruky EÚ v rámci Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti 
podporovala oprávnené spoločnosti 
v členských štátoch a odvetviach, ktoré 
boli ekonomicky najviac postihnuté 
pandémiou COVID-19, a aby väčšina tejto 
záruky podporovala oprávnené 
spoločnosti v členských štátoch, v ktorých 
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sú možnosti štátnej podpory platobnej 
schopnosti a prístup k trhovému 
financovaniu najviac obmedzené. Tieto 
hraničné hodnoty sa môžu časom 
aktualizovať vzhľadom na vplyvy 
pandémie COVID-19.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Riadiaca rada by mala stanoviť 
osobitné hraničné hodnoty geografickej 
koncentrácie pre segment podpory 
platobnej schopnosti v súlade 
s ukazovateľmi a metodikou stanovenou 
Komisiou s cieľom zabezpečiť, aby 
väčšina záruky EÚ v rámci Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti 
podporovala oprávnené spoločnosti 
v členských štátoch a odvetviach, ktoré 
boli ekonomicky najviac postihnuté 
pandémiou COVID-19, a aby táto záruka 
podporovala len oprávnené spoločnosti 
v členských štátoch, v ktorých je možnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
najviac obmedzená.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(4a) Zdôrazňuje, že Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti by sa v nijakom 
prípade nemal používať ako neurčitá 
štátna pomoc pre členské štáty, ktoré 
v posledných rokoch neriadili svoje 
verejné financie, a preto majú menší 
rozpočtový priestor na poskytovanie 
štátnej pomoci. To by členské štáty viedlo 
k tomu, aby nevykonávali zdravé 
rozpočtové politiky, ale aby špekulovali 
o budúcich núdzových programoch EÚ 
financovaných najmä tými členskými 
štátmi, ktoré tieto zdravé rozpočtové 
politiky vykonávali.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Za rekapitalizáciu spoločností 
potrebnú na prekonanie krízy a v záujme 
spravodlivosti budú musieť riaditelia 
alebo vedúci pracovníci spoločností, ktoré 
využívajú Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti, obmedziť svoju pevnú zložku 
odmeňovania na roky 2020 a 2021 na 
základe ich pevnej zložky odmeňovania 
v roku 2019.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Komisia by mala zahrnúť jasné 
priority v oblasti geografického 
rozloženia, odvetvového zastúpenia 
a veľkosti firiem, na ktoré program 
zameriava svoju podporu v súlade 
s Európskou zelenou dohodou, novou 
priemyselnou stratégiou pre Európu, 
stratégiou zameranou na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy 
a Európskym pilierom sociálnych práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Podpora poskytovaná v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
mala počítať s vyšším stupňom rizika než 
pri bežných operáciách EIB. Podpora by 
sa mala v rámci Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti poskytovať len na 
činnosti, ktoré sú v súlade s politikami 
Únie a jej základnými hodnotami 
vyplývajúcimi zo zmluvy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
José Gusmão

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Na spoločnosti, ktoré využívajú 
financovanie z EFSI prostredníctvom 
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segmentu podpory platobnej schopnosti, 
by sa mali vzťahovať obmedzenia 
vyplácania dividend, odmien a prémií 
vedúcim pracovníkom, ako aj zákaz 
zapájať sa počas tohto obdobia do 
spätného výkupu akcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Aby bol tento nástroj čo 
najpružnejší, nemalo by v rámci neho 
existovať žiadne geografické vyčleňovanie 
finančných prostriedkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Financovanie z EFSI v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
sa malo zameriavať najmä na odvetvia 
s najväčším podielom spoločností, ktoré 
čelia nedostatku likvidity a prevádzkového 
kapitálu, ako sú činnosti v oblasti 
ubytovania a potravinových služieb, 
umenia, zábavy a rekreácie, dopravy, 
výroby, začínajúcich podnikov 
a novovytvorených spoločností 
a veľkoobchodu a maloobchodu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho 
zavedení mala zveriť zodpovednosť za 
poskytovanie záruky EÚ aj podľa tohto 
nariadenia.
(Presunuté z odôvodnenia 14.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4c) Pri výbere oprávnených 
spoločností by mal investičný výbor 
náležite zvážiť, či spoločnosť alebo 
materská spoločnosť dcérskej spoločnosti 
EÚ dostala v období od vypuknutia 
pandémie COVID-19 zahraničné dotácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4d) Riadiaca rada by mala stanoviť 
všetky potrebné požiadavky týkajúce sa 
kontroly prijímajúcej krajiny so zreteľom 
na akékoľvek uplatniteľné aspekty 
verejného poriadku alebo bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Záruka EÚ poskytnutá Európskej 
investičnej banke (EIB) by sa mala zvýšiť 
o 66 436 320 000 EUR, aby sa vytvoril 
tretí segment EFSI – segment podpory 
platobnej schopnosti – v rámci ktorého by 
sa mala poskytovať podpora platobnej 
schopnosti.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňovací návrh 109
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňovací návrh

(5) Záruka EÚ poskytnutá Európskej 
investičnej banke (EIB) by sa mala zvýšiť 
o 66 436 320 000 EUR, aby sa vytvoril 
tretí segment EFSI – segment podpory 
platobnej schopnosti – v rámci ktorého by 
sa mala poskytovať podpora platobnej 

(5) Záruka EÚ poskytnutá Európskej 
investičnej banke (EIB) by sa mala zvýšiť 
o 66 436 320 000 EUR, aby sa vytvoril 
tretí segment EFSI – segment podpory 
platobnej schopnosti – v rámci ktorého by 
sa mala poskytovať podpora platobnej 
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schopnosti. schopnosti. EIB by mala zverejniť všetky 
údaje o financovaných projektoch, aby 
bolo možné vyhodnotiť hospodársky, 
environmentálny a sociálny vplyv jej 
investícií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 110
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Záruka EÚ poskytnutá Európskej 
investičnej banke (EIB) by sa mala zvýšiť 
o 66 436 320 000 EUR, aby sa vytvoril 
tretí segment EFSI – segment podpory 
platobnej schopnosti – v rámci ktorého by 
sa mala poskytovať podpora platobnej 
schopnosti.

(5) Záruka EÚ poskytnutá Európskej 
investičnej banke (EIB) by sa mala zvýšiť 
o 66 436 320 000 EUR, aby sa vytvoril 
tretí segment EFSI – segment podpory 
platobnej schopnosti – v rámci ktorého by 
sa mala poskytovať podpora platobnej 
schopnosti. Túto sumu bude možno 
potrebné ďalej zvýšiť v závislosti od 
vývoja pandémie a výziev, ktoré 
predstavuje pre európske spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Tvorba rezerv záruky EÚ by sa 
mala zvýšiť zodpovedajúcim spôsobom. 
Vzhľadom na vysokú úroveň rizikovosti 
investičných operácií a operácií 
financovania v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti by sa celková miera 
tvorby rezerv EFSI mala upraviť na 

vypúšťa sa
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45,8 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Bez toho, aby boli dotknuté 
právomoci Rady v rámci vykonávania 
Paktu stability a rastu, akékoľvek 
príspevky členských štátov, buď od 
členského štátu, alebo od národných 
podporných bánk, ktoré sú klasifikované 
v rámci sektora verejnej správy alebo 
konajú v mene členského štátu, do EFSI, 
tematických investičných platforiem alebo 
investičných platforiem za účasti 
viacerých krajín, účelovo vytvorených 
subjektov alebo fondov, ako aj iných 
opatrení zriadených na účely realizácie 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
sa mali v zásade považovať za bežné 
vládne výdavky na účely Paktu stability 
a rastu a nemali by sa využívať 
preferenčne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Očakáva sa, že suma záruky EÚ 
dostupnej v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti zmobilizuje investície 
v reálnej ekonomike až vo výške 

(7) Očakáva sa, že suma záruky EÚ 
dostupnej v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti zmobilizuje investície 
v reálnej ekonomike až vo výške 
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300 000 000 000 EUR. 300 000 000 000 EUR. Bude potrebné, aby 
Parlament preskúmal výsledky tejto 
podpory.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov zriadených 
skupinou EIB alebo národnými 
podpornými bankami a inštitúciami 
(NPBI), ktoré zase investujú do 
oprávnených spoločností. Podpora by 
okrem toho mohla prúdiť prostredníctvom 
novovytvorených nezávisle riadených 
fondov, a to aj tímov pracujúcich spolu po 
prvý raz (first-time teams), alebo 
prostredníctvom účelovo vytvorených 
subjektov osobitne zriadených skupinou 
EIB alebo NPBI na európskej, regionálnej 
alebo vnútroštátnej úrovni s cieľom 
využívať záruku EÚ na účel investovania 
do oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie akejkoľvek priamej 
intervencie národnej podpornej banky 
alebo inštitúcie v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci spolu so súkromnými 
investormi na podporu oprávnených 
spoločností. Malo by sa zabrániť 
nenáležitému narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu. Do jedného 
roka od začatia uplatňovania Nástroja na 
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podporu platobnej schopnosti a počas 
troch nasledujúcich rokov by mala 
Komisia vyhodnotiť jeho účinnosť 
a vhodnosť pri dosahovaní hlavných 
cieľov vrátane jeho vplyvu na 
dosahovanie cieľov Únie v oblasti klímy.

Or. en

Pozmeňovací návrh 115
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňovací návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Spoločnosti, ktorým je poskytnutá 
pomoc, by sa však mali zaviazať, že 
nebudú počas príslušného obdobia 
prepúšťať ani vyplácať dividendy. 
Poskytnutá podpora by navyše nemala 
byť v rozpore s Parížskou dohodou.

 Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
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súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne 
zriadených na európskej, regionálnej 
alebo vnútroštátnej úrovni s cieľom 
využívať záruku EÚ na účel investovania 
do oprávnených spoločností. Záruka EÚ 
by mohla byť takisto použitá na 
garantovanie alebo financovanie 
intervencie národnej podpornej banky 
alebo inštitúcie v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci spolu so súkromnými 
investormi na podporu oprávnených 
spoločností. Malo by sa zabrániť 
nenáležitému narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Uprednostňovať by sa mala priama 
podpora spoločností skupinou EIB. Záruka 
EÚ by mohla byť takisto použitá na 
garantovanie alebo financovanie 
intervencie národnej podpornej banky 
alebo inštitúcie v súlade s pravidlami 
štátnej pomoci spolu so súkromnými 
investormi na podporu oprávnených 
spoločností. Malo by sa zabrániť 
nenáležitému narušeniu hospodárskej 
súťaže na vnútornom trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 117
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch a s cieľom zabezpečiť, aby ju bolo 
možné smerovať k oprávneným 
spoločnostiam bez byrokratických 
ťažkostí. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8



PE655.933v01-00 44/137 AM\1211825SK.docx

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť flexibilné so zreteľom na potrebu 
odlišných riešení v jednotlivých členských 
štátoch. Mali by zahŕňať, okrem iného, 
financovanie skupinou EIB alebo záruku či 
investície do existujúcich nezávisle 
riadených fondov alebo do účelovo 
vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

(8) Spôsoby poskytovania podpory by 
mali byť jasné a jednoznačné so zreteľom 
na potrebu odlišných riešení v jednotlivých 
členských štátoch. Mali by zahŕňať, okrem 
iného, financovanie skupinou EIB alebo 
záruku či investície do existujúcich 
nezávisle riadených fondov alebo do 
účelovo vytvorených subjektov, ktoré zase 
investujú do oprávnených spoločností. 
Podpora by okrem toho mohla prúdiť 
prostredníctvom novovytvorených 
nezávisle riadených fondov, a to aj tímov 
pracujúcich spolu po prvý raz (first-time 
teams), alebo prostredníctvom účelovo 
vytvorených subjektov osobitne zriadených 
na európskej, regionálnej alebo 
vnútroštátnej úrovni s cieľom využívať 
záruku EÚ na účel investovania do 
oprávnených spoločností. Záruka EÚ by 
mohla byť takisto použitá na garantovanie 
alebo financovanie intervencie národnej 
podpornej banky alebo inštitúcie v súlade 
s pravidlami štátnej pomoci spolu so 
súkromnými investormi na podporu 
oprávnených spoločností. Malo by sa 
zabrániť nenáležitému narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Zdôrazňuje, že EIB je bankou 
členských štátov a nie inštitúciou EÚ; pri 
prijímaní vhodných investičných 
rozhodnutí sa naďalej v plnom rozsahu 
zaväzuje rešpektovať nezávislosť EIB 
a jej členov rady; vzdáva sa akejkoľvek 
politickej intervencie, ktorá sa spája s jeho 
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investičnými portfóliami a stratégiami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, prioritné akcie alebo 
konvertibilný kapitál) oprávneným 
spoločnostiam, ale s vylúčením subjektov 
zameriavajúcich sa na odkúpenie (alebo 
náhradný kapitál) určených na odpredaj 
aktív.

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, prioritné akcie alebo 
konvertibilný kapitál) oprávneným 
spoločnostiam, ale s vylúčením subjektov 
zameriavajúcich sa na odkúpenie (alebo 
náhradný kapitál) určených na odpredaj 
aktív. Verejná podpora súkromného 
sektora nevyhnutne vyvoláva otázku 
morálneho hazardu; na zabránenie 
tomuto riziku bude rozhodujúca 
transparentnosť a zlučiteľnosť stimulov. 
Dlhodobé nástroje vlastného imania sa 
zdajú byť vhodné na to, aby sa zabránilo 
nadmerne vysokému pákovému efektu 
podnikov a aby sa zachovala finančná 
stabilita.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 

(9) Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti zabezpečuje, aby kapitálové 
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a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, prioritné akcie alebo 
konvertibilný kapitál) oprávneným 
spoločnostiam, ale s vylúčením subjektov 
zameriavajúcich sa na odkúpenie (alebo 
náhradný kapitál) určených na odpredaj 
aktív.

fondy, účelovo vytvorené subjekty, 
investičné platformy a národné podporné 
banky a inštitúcie boli schopné poskytovať 
kapitálové alebo kvázikapitálové investície 
(napríklad hybridný dlh, prioritné akcie 
alebo konvertibilný kapitál, podriadené 
úvery a iné nástroje, ktoré sú obzvlášť 
vhodné na poskytovanie podpory 
platobnej schopnosti pre MSP) 
oprávneným spoločnostiam, ale 
s vylúčením subjektov zameriavajúcich sa 
na odkúpenie (alebo náhradný kapitál) 
určených na odpredaj aktív.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové alebo 
kvázikapitálové investície (napríklad 
hybridný dlh, prioritné akcie alebo 
konvertibilný kapitál) oprávneným 
spoločnostiam, ale s vylúčením subjektov 
zameriavajúcich sa na odkúpenie (alebo 
náhradný kapitál) určených na odpredaj 
aktív.

(9) Kapitálové fondy, účelovo 
vytvorené subjekty, investičné platformy 
a národné podporné banky a inštitúcie by 
mali poskytovať kapitálové investície 
oprávneným spoločnostiam, ale 
s vylúčením subjektov zameriavajúcich sa 
na odkúpenie (alebo náhradný kapitál) 
určených na odpredaj aktív, ako aj 
kvázikapitálových investícií a dlhového 
financovania. Tieto investície by sa 
nemali používať na operácie mimo Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami a cieľmi politiky Únie, ako je 
Európska zelená dohoda, ciele 
udržateľného rozvoja, Parížska dohoda, 
zásada „výrazne nenarušiť“, Európsky 
pilier sociálnych práv, spravodlivá 
transformácia na nízkouhlíkové 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050 
a stratégia zameraná na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy. Cieľom by 
mala byť aj podpora cezhraničných 
činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť v súlade so 
súčasnými prioritami politiky Únie, najmä 
s jej cieľmi v oblasti klímy na roky 2030 
a 2050, s Európskym pilierom sociálnych 
práv a cieľmi udržateľného rozvoja, ako 
aj s Európskou zelenou dohodou, novou 
priemyselnou stratégiou pre Európu, 
stratégiou pre MSP pre udržateľnú 
a digitálnu Európu a stratégiou 
zameranou na formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy. Cieľom by mala byť aj 
podpora cezhraničných činností.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania 
a investičné operácie by mali byť zladené 
so súčasnými prioritami politiky Únie, ako 
je európska zelená dohoda a stratégia 
zameraná na formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy. Cieľom by mala byť 
aj podpora cezhraničných činností.

(10) Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je Európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Vzhľadom na prepojenie hospodárstva 
Únie by sa podpora cezhraničných činností 
mala zameriavať aj na predchádzanie 
potenciálnym účinkom presahovania 
a maximalizáciu prínosov cezhraničných 
dodávateľských reťazcov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Frances Fitzgerald
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je Európska 
zelená dohoda, stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy, 
stratégia pre MSP pre udržateľnú 
a digitálnu Európu a nová priemyselná 
stratégia pre zelenú a digitálnu Európu. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je Európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy, 
verejné zdravie, a najmä výskum alebo 
nové mobility v rámci budúcnosti, ktorú 
so sebou prináša vodík. Cieľom by mala 
byť aj podpora cezhraničných činností.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je Európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by malo byť aj zabezpečenie 
zamestnanosti a podpora cezhraničných 
činností.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť zladené so súčasnými 
prioritami politiky Únie, ako je európska 
zelená dohoda a stratégia zameraná na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy. 
Cieľom by mala byť aj podpora 
cezhraničných činností.

(10) Operácie financovania a investičné 
operácie by mali byť úplne zladené so 
súčasnými prioritami a cieľmi politiky 
Únie, ako je Európska zelená dohoda 
a stratégia zameraná na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy. Cieľom by 
mala byť aj podpora cezhraničných 
činností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Veľké spoločnosti, ktoré využívajú 
Nástroj na podporu platobnej schopnosti, 
by mali byť povinné prijímať záväzné 
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plány transformácie, v ktorých vypracujú, 
ako zosúladia svoje hospodárske činnosti 
s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia. Tieto plány transformácie by 
mali zahŕňať zodpovedajúcu správu 
týkajúcu sa rizika udržateľnosti 
a zabezpečiť, aby sa všetky budúce 
kapitálové výdavky využívali na 
udržateľné hospodárske činnosti v súlade 
s rámcom EÚ na uľahčenie udržateľných 
investícií. Mali by počítať s postupným 
ukončením činností, ktoré spôsobujú 
značné škody na akomkoľvek 
environmentálnom cieli, 
a s transformáciou takýchto činností na 
neutrálne činnosti alebo činnosti s malým 
vplyvom v rámci vopred stanoveného 
časového rámca. Tieto plány by mali 
zahŕňať aj opatrenia na zachovanie 
kvalitných pracovných miest, rodovú 
rovnosť a ciele v oblasti sociálnej 
zodpovednosti podnikov. MSP by mali 
podliehať zjednodušeným a primeraným 
povinnostiam.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Cezhraničné činnosti budú musieť 
preukázať svoju pridanú hodnotu, pokiaľ 
ide o dodávateľské reťazce pre jednotný 
trh, aby sa predišlo akýmkoľvek 
neočakávaným účinkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10b) Spoločnosti, ktoré využívajú 
Nástroj na podporu platobnej schopnosti, 
by sa mali zaviazať k rovnakej odmene 
pre ženy a mužov za prácu rovnakej 
hodnoty a uplatňovať ju a mali by do 
svojich plánov transformácie zahrnúť 
opatrenia s cieľom v prípade potreby 
a v čo najväčšom možnom rozsahu 
uprednostniť skôr predčasný odchod do 
dôchodku, krátkodobú prácu alebo 
rovnocenné opatrenia než prepúšťanie 
a ďalšiu flexibilizáciu a neistý charakter 
pracovných miest. Spoločnosti, ktoré 
využívajú Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti, by sa mali takisto zaviazať 
k odbornej príprave a relevantnej 
rekvalifikácii pracovníkov smerom 
k zelenej a digitálnej transformácii.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) O operáciách financovania 
a investičných operáciách v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
sa malo rozhodnúť do konca roka 2024, 
pričom aspoň o 60 % operácií financovania 
a investičných operácií by sa malo 
rozhodnúť do konca roka 2022, aby sa 
umožnila rýchla reakcia na hospodársku 
krízu spôsobenú pandémiou COVID-19.

(11) O operáciách financovania 
a investičných operáciách v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
sa malo rozhodnúť do konca roka 2023, 
pričom aspoň o 60 % operácií financovania 
a investičných operácií by sa malo 
rozhodnúť do konca roka 2021, aby sa 
umožnila rýchla reakcia na hospodársku 
krízu spôsobenú pandémiou COVID-19.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Pre MSP by sa malo vyčleniť 
najmenej 70 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Aby Komisia mohla smerovať 
podporu do európskeho hospodárstva 
prostredníctvom Európskeho investičného 
fondu (EIF), mala by byť schopná 
zúčastniť sa na jednom alebo viacerých 
možných navýšeniach kapitálu EIF, aby 
mohla pokračovať v podpore európskeho 
hospodárstva a jeho oživenia. Únia bude 
schopná udržať si svoj celkový podiel na 
základnom imaní EIF. V revidovanom 
viacročnom finančnom rámci na súčasné 
obdobie by malo byť stanovené dostatočné 
finančné krytie na tento účel.

(12) S cieľom zabezpečiť stabilnú 
a udržateľnú obnovu hospodárstva v celej 
Únii by sa malo zabrániť politickým 
intervenciám do investičných rozhodnutí, 
a preto by sa Komisii nemalo umožniť 
zúčastniť sa na jednom alebo viacerých 
možných navýšeniach kapitálu 
Európskeho investičného fondu (EIF). 
Únia bude postupne a urýchlene znižovať 
svoj celkový podiel na základnom imaní 
EIF.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Aby Komisia mohla smerovať 
podporu do európskeho hospodárstva 
prostredníctvom Európskeho investičného 
fondu (EIF), mala by byť schopná 
zúčastniť sa na jednom alebo viacerých 
možných navýšeniach kapitálu EIF, aby 
mohla pokračovať v podpore európskeho 
hospodárstva a jeho oživenia. Únia bude 
schopná udržať si svoj celkový podiel na 
základnom imaní EIF. V revidovanom 
viacročnom finančnom rámci na súčasné 
obdobie by malo byť stanovené dostatočné 
finančné krytie na tento účel.

(12) Aby Komisia mohla smerovať 
podporu do európskeho hospodárstva 
prostredníctvom Európskeho investičného 
fondu (EIF), mala by byť po získaní 
stanoviska Európskeho parlamentu 
schopná zúčastniť sa na jednom alebo 
viacerých možných navýšeniach kapitálu 
EIF, aby mohla pokračovať v podpore 
európskeho hospodárstva a jeho oživenia. 
Únia bude schopná udržať si svoj celkový 
podiel na základnom imaní EIF. 
V revidovanom viacročnom finančnom 
rámci na súčasné obdobie by malo byť 
stanovené dostatočné finančné krytie na 
tento účel.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) S cieľom zabrániť potenciálnemu 
konfliktu záujmov a maximalizovať vplyv 
na reálnu ekonomiku a zamestnanosť by 
spoločnosti, ktoré využívajú financovanie 
z EFSI prostredníctvom segmentu 
podpory platobnej schopnosti, mali 
podliehať obmedzeniu vyplácania 
dividend a odmien riadiacim 
pracovníkom, ako aj spätného výkupu 
akcií počas obdobia trvania záruky.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12a) S cieľom zabrániť zneužívaniu 
a maximalizovať vplyv na reálnu 
ekonomiku a zamestnanosť môže 
investičný výbor zaviesť dočasné 
obmedzenia vyplácania pre spoločnosti, 
do ktorých sa investuje, a ktoré sú 
financované z ESFI prostredníctvom 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Kapitálová injekcia poskytnutá prostredníctvom segmentu podpory platobnej schopnosti by sa 
mala použiť na zabezpečenie prežitia spoločnosti, a preto môže byť potrebné uplatniť dočasné 
obmedzenia.

Pozmeňujúci návrh 140
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mala by byť stanovená suma 
100 000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi, a na podporu 
zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mala by byť stanovená suma 
100 000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi, a na podporu 
zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

(13) Mala by byť stanovená suma 
100 000 000 EUR na podporu vytvárania, 
riadenia a monitorovania investičných 
fondov, účelovo vytvorených subjektov 
a investičných platforiem v členských 
štátoch, najmä v tých, ktoré nemajú 
rozvinuté trhy s kapitálovými fondmi, a na 
podporu zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mala by byť stanovená suma 
100 000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi, a na podporu 
zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

(13) Mala by byť stanovená suma 
150 000 000 EUR na podporu vytvárania 
a riadenia investičných fondov, účelovo 
vytvorených subjektov a investičných 
platforiem v členských štátoch, najmä 
v tých, ktoré nemajú rozvinuté trhy 
s kapitálovými fondmi, a na podporu 
zelenej a digitálnej transformácie 
spoločností financovaných v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
voči európskym občanom by EIB mala 
Európskemu parlamentu a Rade 
pravidelne predkladať správy 
o dosiahnutom pokroku, vplyve 
a operáciách Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti, najmä pokiaľ ide 
o počet vykonaných operácií, geografické 
a odvetvové pokrytie a sociálny dosah, 
vrátane jasných údajov o celkovom 
podiele udržaných alebo novovytvorených 
pracovných miest vo firmách, ktorým je 
poskytovaná podpora platobnej 
schopnosti. Na žiadosť Európskeho 
parlamentu by sa predseda riadiacej rady 
a generálny riaditeľ mali zúčastňovať na 
vypočutiach a odpovedať na otázky 
v stanovenej lehote. Komisia by mala 
podávať výročnú správu o stave 
záručného fondu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho 
vzniku mala zveriť zodpovednosť za 
poskytovanie záruky EÚ aj podľa tohto 
nariadenia.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho vzniku 
mala zveriť zodpovednosť za poskytovanie 
záruky EÚ aj podľa tohto nariadenia.

(14) Investičnému výboru podľa 
nariadenia o InvestEU by sa po jeho vzniku 
mala zveriť zodpovednosť za poskytovanie 
záruky EÚ aj podľa tohto nariadenia. 
S cieľom zabezpečiť primerané odborné 
znalosti a možnosti výberu by sa mal pre 
segment podpory platobnej schopnosti 
zriadiť špecializovaný podvýbor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Podpora poskytovaná v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
mala zahŕňať ustanovenia na 
zabezpečenie úsilia o obmedzenie 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, 
podvodov a zneužívania a na zachovanie 
riadneho fungovania vnútorného trhu. 
Subjekty, ktoré využívajú podporu, alebo 
finanční sprostredkovatelia či schválené 
oprávnené subjekty vykonávajúce projekty 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, nesmú byť zriadené, 
začlenené ani kontrolované akcionármi 
v jurisdikciách uvedených v príslušnej 
politike Únie týkajúcej sa 
nespolupracujúcich jurisdikcií alebo 
jurisdikcií označených ako vysokorizikové 
tretie krajiny, ktoré majú strategické 
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nedostatky vo svojich vnútroštátnych 
systémoch boja proti praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu podľa 
smernice (EÚ) 2015/849. EIB by mala 
Európskemu parlamentu a Rade 
pravidelne predkladať správy 
o nepretržitých opatreniach, ktoré sa 
prijímajú na odhaľovanie podvodov a ich 
predchádzanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) EIB by mala Európskemu 
parlamentu a Rade pravidelne predkladať 
správy o vykonávaní, vplyve a činnostiach 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
s cieľom zabezpečiť náležitú 
demokratickú zodpovednosť. EIB by mala 
predovšetkým poskytnúť podrobnosti 
o počte vykonaných operácií, 
geografickom pokrytí v celej Únii, výške 
podpory poskytovanej malým a stredným 
podnikom a o tom, ako sa nástroj 
zosúlaďuje s prioritami Únie, ako je 
Európska zelená dohoda a stratégia 
zameraná na formovanie digitálnej 
budúcnosti Európy. Na žiadosť 
Európskeho parlamentu by sa predseda 
riadiacej rady a generálny riaditeľ mali 
zúčastňovať na vypočutiach a odpovedať 
na otázky v stanovenej lehote. Komisia by 
mala podávať výročné správy o stave 
záručného fondu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
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Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) S cieľom zabezpečiť zodpovednosť 
voči európskym občanom by EIB mala 
Európskemu parlamentu a Rade 
pravidelne predkladať správy 
o dosiahnutom pokroku, vplyve 
a operáciách Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti, najmä pokiaľ ide 
o počet vykonaných operácií, geografické 
pokrytie a sociálny dosah, s osobitým 
zameraním na pracovné pozície, ktoré sa 
zachovali vďaka prístupu k segmentu 
podpory platobnej schopnosti. Na žiadosť 
Európskeho parlamentu by sa predseda 
riadiacej rady a generálny riaditeľ mali 
zúčastňovať na vypočutiach a odpovedať 
na otázky v stanovenej lehote. Komisia by 
mala podávať výročné správy o stave 
záručného fondu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) S cieľom zabezpečiť vysoký stupeň 
demokratickej zodpovednosti 
a transparentnosti by EIB mala 
vypracovať výročnú správu o využívaní 
finančných prostriedkov v rámci Nástroja 
na podporu platobnej schopnosti. Na 
žiadosť príslušného výboru Európskeho 
parlamentu by predseda riadiacej rady 
a generálny riaditeľ mali byť prítomní na 
vypočutiach s cieľom podávať správy 
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o aktuálnom stave nástroja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Podpora poskytovaná v rámci 
segmentu podpory platobnej schopnosti by 
sa mala aktívne podieľať na zachovaní 
najvyššej možnej úrovne zamestnanosti 
alebo podporovať spoločnosti, ktoré 
ponúkajú jasné príležitosti na 
rekvalifikáciu v prípade, že nie je možné 
zachovať úroveň zamestnanosti spred 
vypuknutia pandémie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14b) S cieľom zabrániť akejkoľvek 
fragmentácii jednotného trhu a zaručiť 
primerané rozdelenie investícií 
zaručených segmentom podpory platobnej 
schopnosti by skupina EIB mala 
sprístupniť každoročný zoznam 
konečných prijímateľov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
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Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16a) S cieľom doplniť nepodstatné 
prvky tohto nariadenia, pokiaľ ide 
o určenie členských štátov a odvetví, ktoré 
sú ekonomicky najviac zasiahnuté, 
a členských štátov, v ktorých je možnosť 
štátnej podpory platobnej schopnosti 
obmedzenejšia, by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty 
v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide 
o stanovenie ukazovateľov a metodiky ich 
uplatňovania. Ukazovatele a metodika 
stanovené Komisiou by mali byť v súlade 
s kľúčom na pridelenie prostriedkov 
uplatniteľných pre Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti. Je osobitne 
dôležité, aby Komisia počas prípravných 
prác uskutočnila príslušné konzultácie, 
a to aj na úrovni expertov, a aby tieto 
konzultácie vykonávala v súlade so 
zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode 
z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. 
Predovšetkým v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných 
aktov sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako odborníkom 
z členských štátov a odborníci 
Európskeho parlamentu a Rady majú 
systematický prístup na zasadnutia 
expertných skupín Komisie, ktoré sa 
zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang



AM\1211825SK.docx 63/137 PE655.933v01-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „spoločnosti“ sú na účely segmentu 
podpory platobnej schopnosti spoločnosti, 
projektové spoločnosti, verejno-súkromné 
partnerstvá a iné právne štruktúry.“

9. „spoločnosti“ sú na účely segmentu 
podpory platobnej schopnosti spoločnosti, 
projektové spoločnosti, verejno-súkromné 
partnerstvá a iné právne štruktúry zriadené 
v členských štátoch, ktoré rešpektujú 
základné hodnoty Únie a právny štát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 2 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. „spoločnosti“ sú na účely segmentu 
podpory platobnej schopnosti spoločnosti, 
projektové spoločnosti, verejno-súkromné 
partnerstvá a iné právne štruktúry.“

9. „spoločnosti“ sú na účely segmentu 
podpory platobnej schopnosti spoločnosti, 
MSP, projektové spoločnosti, verejno-
súkromné partnerstvá a iné právne 
štruktúry.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) platobnú schopnosť spoločností c) platobnú schopnosť spoločností 
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usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii.“

usadených v členskom štáte, ktoré 
vykonávajú väčšinu svojich činností 
v rámci Únie a ktoré nie sú zapojené do 
daňových únikov alebo vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii.“

c) „platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii, s osobitným zameraním na MSP, 
ktoré tvoria najmenej 50 % poskytovanej 
podpory.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii.“

c) „platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené 
pandémiou COVID-19.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 158
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii.“

c) „platobnú schopnosť spoločností 
usadených v členskom štáte a pôsobiacich 
v Únii, s osobitným zameraním na MSP.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iv) oceňovania operácií v rámci záruky 
EÚ, ktoré má byť v súlade so všeobecnou 
politikou EIB v oblasti oceňovania;“; 
v prípade segmentu podpory platobnej 
schopnosti možno dohodnúť iné 
opatrenia;

iv) oceňovania operácií v rámci záruky 
EÚ, ktoré má byť v súlade so všeobecnou 
politikou EIB v oblasti oceňovania;“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
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Článok 4 – odsek 2 – písmeno a – bod v

Platný text Pozmeňujúci návrh

3a. V článku 4 ods. 2 písm. a) sa 
bod v) mení takto:

v) postupov, ktoré majú – bez toho, 
aby bol dotknutý Protokol č. 5 o štatúte 
Európskej investičnej banky, ktorý tvorí 
prílohu k Zmluve o EÚ a ZFEÚ a v ňom 
stanovené právomoci EIB – prispieť 
k zníženiu nákladov na financovanie 
operácie, ktoré hradí príjemca financovania 
EIB poskytovaného v rámci EFSI, najmä 
úpravou odmeny za záruku EÚ tam, kde to 
je potrebné, najmä v situáciách, keď by 
napäté podmienky na finančnom trhu 
bránili realizácii životaschopného projektu, 
alebo ak je potrebné uľahčiť zriaďovanie 
investičných platforiem alebo financovanie 
projektov v sektoroch alebo oblastiach, 
v ktorých trh vo veľkej miere zlyháva 
alebo je investičná situácia suboptimálna, 
pokiaľ to nemá významný vplyv na 
potrebné financovanie záručného fondu;“

„v) postupov, ktoré majú – bez toho, 
aby bol dotknutý Protokol č. 5 o štatúte 
Európskej investičnej banky, ktorý tvorí 
prílohu k Zmluve o EÚ a ZFEÚ a v ňom 
stanovené právomoci EIB – prispieť 
k zníženiu nákladov na financovanie 
operácie, ktoré hradí príjemca financovania 
EIB poskytovaného v rámci EFSI, najmä 
úpravou odmeny za záruku EÚ tam, kde to 
je potrebné, najmä v situáciách, keď by 
napäté podmienky na finančnom trhu 
bránili realizácii životaschopného projektu, 
alebo ak je potrebné uľahčiť zriaďovanie 
investičných platforiem alebo financovanie 
spoločností a projektov v sektoroch alebo 
oblastiach, v ktorých trh vo veľkej miere 
zlyháva alebo je investičná situácia 
suboptimálna, pokiaľ to nemá významný 
vplyv na potrebné financovanie záručného 
fondu;“

Or. en

(02015R1017)

Pozmeňujúci návrh 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„– podpora fondom, účelovo vytvoreným 
subjektom, investičným platformám alebo 
iným mechanizmom v rámci segmentu 

„– podpora fondom, účelovo vytvoreným 
subjektom, investičným platformám alebo 
iným mechanizmom v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti, najmä tým, 
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podpory platobnej schopnosti.“ ktoré uľahčujú investície v členských 
štátoch a odvetviach najviac postihnutých 
pandémiou COVID-19.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„– podpora fondom, účelovo vytvoreným 
subjektom, investičným platformám alebo 
iným mechanizmom v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti.“

„– podpora fondom, účelovo vytvoreným 
subjektom, investičným platformám alebo 
iným mechanizmom zriadeným skupinou 
EIB alebo NPBI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

4a. V článku 5 ods. 2 sa prvý pododsek 
mení takto:

V súlade s investičnými usmerneniami 
stanovenými v prílohe II riadiaca rada 
upraví mix projektov, pokiaľ ide 
o odvetvia a krajiny, na základe 
priebežného monitorovania vývoja 

„V súlade s investičnými usmerneniami 
stanovenými v prílohe II riadiaca rada 
upraví mix projektov, pokiaľ ide 
o odvetvia a krajiny, na základe 
priebežného monitorovania vývoja 
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trhových podmienok v členských štátoch 
a investičného prostredia s cieľom pomôcť 
prekonať zlyhania trhu a suboptimálne 
investičné situácie vrátane problémov 
vyplývajúcich z finančnej fragmentácie. Pri 
vykonávaní uvedenej úpravy sa riadiaca 
rada vyhne prístupu, ktorý by bol 
rizikovejší, ako je nevyhnutné.

trhových podmienok v členských štátoch 
a investičného prostredia s cieľom pomôcť 
prekonať zlyhania trhu a suboptimálne 
investičné situácie vrátane problémov 
vyplývajúcich z finančnej fragmentácie 
a zároveň zohľadniť vplyv predĺženia 
alebo opätovného výskytu pandémie 
COVID-19 v súvislosti so segmentom 
podpory platobnej schopnosti. Pri 
vykonávaní uvedenej úpravy sa riadiaca 
rada vyhne prístupu, ktorý by bol 
rizikovejší, ako je nevyhnutné.“

Or. en

(32015R1017)

Pozmeňujúci návrh 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:
„2a. V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti riadiaca rada upraví 
kombináciu projektov s cieľom 
zabezpečiť, aby sa uprednostnilo 
poskytovanie podpory spoločnostiam 
s vysokým potenciálom pre zelenú alebo 
digitálnu transformáciu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
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Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;“

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19, a to za podmienok, 
že ich úroveň pákového efektu 
nepresiahne päťnásobok úrovne ich 
kapitálu;“

Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa navyše poskytuje 
len spoločnostiam, ktoré:
– prijmú plány podľa usmernení 
uvedených v oddiele 6 písm. d) prílohy II,
– dodržiavajú minimálne záruky uvedené 
v článku 18 nariadenia (EÚ) 2020/852,
– neboli zapojené do prania špinavých 
peňazí, financovania terorizmu, 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam, do 
daňových podvodov alebo daňových 
únikov, ani nie sú za ne v súčasnosti 
vyšetrované alebo stíhané; spoločnosti 
s konsolidovaným obratom presahujúcim 
sumu 750 000 000 EUR vypracujú 
a bezplatne sprístupnia správu 
s informáciami uvedenými v článku 89 
ods. 1 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2013/89/EÚ,
– nie sú súčasťou skupiny, ktorá má 
dcérske spoločnosti bez skutočnej 
hospodárskej činnosti v krajine zaradenej 
do zoznamu EÚ obsahujúceho 
nespolupracujúce jurisdikcie,
– nevyplácajú dividendy, rezervy a prémie, 
ani spätne neodkupujú akcie aspoň počas 
nasledujúcich dvoch rokov po tom, ako im 
bola poskytnutá podpora v rámci Nástroja 
na podporu platobnej schopnosti,
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_________________ _________________
8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;“

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19.“ Spoločnosti 
musia byť schopné na požiadanie 
preukázať životaschopnosť svojho 
obchodného modelu do konca roka 2019.

_________________ _________________
8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 167
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;“

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
sú dlhodobo finančne životaschopné 
a ktoré ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 
pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;“

_________________ _________________
8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech spoločností, ktoré 
ešte na konci roka 2019 neboli 
v ťažkostiach podľa podmienok štátnej 

„Podpora v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa však poskytuje len 
vtedy, ak je v prospech životaschopných 
spoločností, ktoré ešte na konci roka 2019 
neboli v ťažkostiach podľa podmienok 
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pomoci8, ale odvtedy čelia významným 
rizikám ohrozujúcim ich platobnú 
schopnosť z dôvodu krízy spôsobenej 
pandémiou COVID-19;“

štátnej pomoci8, ale odvtedy čelia 
významným rizikám ohrozujúcim ich 
platobnú schopnosť z dôvodu krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19;“

_________________ _________________
8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

8 V zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 18 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 
17. júna 2014 o vyhlásení určitých 
kategórií pomoci za zlučiteľné 
s vnútorným trhom podľa článkov 107 
a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, 
s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1– písmeno a – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V článku 6 ods. 1 písm. a) sa 
dopĺňa tento pododsek:
„Komisia vypracuje samostatnú 
hodnotiacu tabuľku špecifickú pre 
segment podpory platobnej schopnosti 
s cieľom poskytnúť hodnotiaci rámec pre 
fondy, účelovo vytvorené subjekty, 
investičné platformy alebo iné nástroje 
zriadené skupinou EIB alebo NPBI 
v rámci podpory platobnej schopnosti, 
s cieľom zohľadniť potenciálne 
prijímajúce spoločnosti v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti na účely 
článku 7 ods. 12 tohto nariadenia. Iba 
spoločnosti, ktoré dosiahnu minimálny 
celkový počet bodov, ako aj minimálny 
počet bodov v rámci jednotlivých častí, sú 
oprávnené na podporu v rámci Nástroja 
na podporu platobnej schopnosti. Táto 
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hodnotiaca tabuľka predovšetkým 
poskytne rámec na posúdenie plánov 
uvedených v oddiele 6 písm. d) prílohy II 
popri štandardných finančných pomeroch 
a ukazovateľoch používaných na 
posúdenie obchodnej životaschopnosti 
a vyhliadok spoločnosti. Hodnotiaca 
tabuľka, ktorá slúži investičnému výboru 
na uprednostnenie použitia záruky EÚ na 
operácie vrátane podpory poskytovanej 
prostredníctvom segmentu podpory 
platobnej schopnosti konkrétnym 
podnikom, ktoré dosahujú vyšší počet 
bodov a zabezpečujú pridanú hodnotu, 
musí byť verejne dostupná po podpísaní 
projektu. Zverejnenie nesmie obsahovať 
citlivé obchodné informácie. Fondy, 
účelovo vytvorené subjekty, investičné 
platformy alebo iné nástroje zriadené 
skupinou EIB alebo inštitúciami NPBI 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti spravidla poskytujú 
kvázikapitálové nástroje spoločnostiam, 
ktoré získali stredný alebo nízky počet 
bodov nad minimálnou prahovou 
hodnotou, pokiaľ ide o ukazovatele 
používané na posúdenie finančnej 
životaschopnosti a vyhliadok spoločnosti. 
Podpora sa poskytuje spoločnostiam, na 
ktoré sa vzťahuje povinnosť uverejňovať 
nefinančné informácie podľa článku 19a 
alebo článku 29a smernice 2013/34/EÚ za 
ceny a za podmienok, ktoré spoločnosti 
neposkytujú výhodu, a vo forme vlastného 
imania.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 1 – písmeno b
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Platný text Pozmeňujúci návrh

5a. V článku 6 ods. 1 sa písm. b) mení 
takto:

b) sú v súlade s politikami Únie 
vrátane cieľa inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, vytváraním 
kvalitných pracovných miest 
a hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;

„b) sú v súlade s politikami Únie 
vrátane cieľa inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, vytváraním 
kvalitných pracovných miest, 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a zelenej a digitálnej 
transformácie;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 
2, čiastkové operácie vykonávané 
prostredníctvom finančných 
sprostredkovateľov môžu byť obmedzené 
na minimálnu veľkosť operácií 
financovania a investičných operácií 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti.

3. Podpora sa poskytuje len 
spoločnostiam do očakávanej výšky 
účtovných strát súvisiacich s krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Hélène Laporte

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 6 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
čiastkové operácie vykonávané 
prostredníctvom finančných 
sprostredkovateľov môžu byť obmedzené 
na minimálnu veľkosť operácií 
financovania a investičných operácií 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti.

3. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 
čiastkové operácie vykonávané 
prostredníctvom finančných 
sprostredkovateľov musia byť obmedzené 
na minimálnu veľkosť operácií 
financovania a investičných operácií 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 2 – úvodná časť

Platný text Pozmeňujúci návrh

7a. V článku 7 sa odsek 2 mení takto:
2. V dohode o EFSI sa stanoví, že 
EFSI má riadiť riadiaca rada, ktorá má na 
účely využívania záruky EÚ určovať 
v súlade so všeobecnými cieľmi 
stanovenými v článku 9 ods. 2:

„2. V dohode o EFSI sa stanoví, že 
EFSI má riadiť rodovo vyvážená riadiaca 
rada, ktorá má na účely využívania záruky 
EÚ určovať v súlade so všeobecnými 
cieľmi stanovenými v článku 9 ods. 2:“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 7
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Platný text Pozmeňujúci návrh

7a. V článku 7 sa odsek 7 mení takto:
V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má 
mať investičný výbor, ktorý má 
zodpovedať za preskúmavanie 
potenciálnych projektov v súlade 
s investičnými politikami EFSI a za 
schvaľovanie podpory záruky EÚ pre 
operácie EIB na projekty, ktoré spĺňajú 
požiadavky článkov 6 a 9, bez ohľadu na 
geografickú lokalitu takýchto projektov 
v súlade s článkom 8. Investičný výbor je 
okrem toho príslušným orgánom na 
schvaľovanie operácií s investičnými 
platformami a národnými podpornými 
bankami alebo inštitúciami.

„V dohode o EFSI sa stanoví, že EFSI má 
mať investičný výbor, ktorý má 
zodpovedať za preskúmavanie 
potenciálnych projektov v súlade 
s investičnými politikami EFSI a za 
schvaľovanie podpory záruky EÚ pre 
operácie EIB na projekty, ktoré spĺňajú 
požiadavky článkov 6 a 9, bez ohľadu na 
geografickú lokalitu takýchto projektov 
v súlade s článkom 8, s výnimkou 
projektov v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti, pri ktorých je 
geografická poloha relevantným 
faktorom. Investičný výbor je okrem toho 
príslušným orgánom na schvaľovanie 
operácií s investičnými platformami 
a národnými podpornými bankami alebo 
inštitúciami.“

Or. en

(32015R1017)

Pozmeňujúci návrh 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. V článku 7 ods. 8 sa za prvý 
pododsek vkladá tento pododsek:
„Ak je potrebná osobitná analýza 
a odborné znalosti, investičnému výboru 
pomáha špecializovaný podvýbor; po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia 
by sa mal zriadiť podvýbor pre podporu 
platobnej schopnosti.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 8 – pododsek 3 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

7b. V článku 7 ods. 8 treťom 
pododseku sa bod i) mení takto:

i) kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu;

„i) kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
vrátane odevného a módneho priemyslu;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 8 – pododsek 3 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. Do článku 7 ods. 8 tretieho 
pododseku sa dopĺňa toto písmeno:
„la) cestovného ruchu a stravovacích 
a ubytovacích služieb;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7 d (nový)
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Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 7 – odsek 14

Platný text Pozmeňujúci návrh

7d. V článku 7 ods. 14 sa prvý 
pododsek mení takto:

14. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23 ods. 1 až 3 a ods. 5 prijímať 
delegované akty týkajúce sa doplnenia 
tohto nariadenia stanovením hodnotiacej 
tabuľky ukazovateľov, ktorú má investičný 
výbor používať na zaručenie nezávislého 
a transparentného posúdenia potenciálneho 
a skutočného použitia záruky EÚ. Takéto 
delegované akty sa pripravia v úzkej 
spolupráci s EIB.

„14. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 23 ods. 1 až 3 a ods. 5 prijímať 
delegované akty týkajúce sa doplnenia 
tohto nariadenia stanovením hodnotiacej 
tabuľky ukazovateľov, ktorú má investičný 
výbor používať na zaručenie nezávislého 
a transparentného posúdenia potenciálneho 
a skutočného použitia záruky EÚ, a bližšie 
špecifikovať hodnotiacu tabuľku uvedenú 
v článku 6 ods. 1a. Takéto delegované akty 
sa pripravia v úzkej spolupráci s EIB.“

Or. en

(02015R1017)

Pozmeňujúci návrh 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môžu byť operáciami 
financovania a investičnými operáciami 
podporené len spoločnosti usadené 
v členskom štáte a pôsobiace v Únii.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môžu byť operáciami 
financovania a investičnými operáciami 
podporené len spoločnosti usadené 
v členskom štáte a pôsobiace v Únii. 
Riadiaca rada stanoví potrebné 
požiadavky týkajúce sa konečnej kontroly 
spoločnosti, ktorá podlieha podpore, 
v súvislosti s uplatniteľným verejným 
poriadkom alebo aspektmi bezpečnosti.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môžu byť operáciami 
financovania a investičnými operáciami 
podporené len spoločnosti usadené 
v členskom štáte a pôsobiace v Únii.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môžu byť operáciami 
financovania a investičnými operáciami 
podporené len spoločnosti usadené 
v členskom štáte, ktoré vykonávajú 
väčšinu svojich činností v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môžu byť operáciami 
financovania a investičnými operáciami 
podporené len spoločnosti usadené 
v členskom štáte a pôsobiace v Únii.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek, 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môžu byť operáciami 
financovania a investičnými operáciami 
podporené len spoločnosti usadené 
v členskom štáte a pôsobiace v Únii, na 
ktoré sa vzťahujú podmienky článku 6.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 182
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná veta

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. V článku 9 ods. 2 treťom 
pododseku sa úvodná veta mení takto:

vypúšťa sa

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej 
zelenej dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti 
Európy10, musia podporovať inkluzívnu 
a symetrickú obnovu po pandémii 
COVID-19 a musia podporovať 
ktorýkoľvek z týchto všeobecných 
cieľov:“
_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej zelenej 
dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody9, cieľov udržateľného 
rozvoja, Parížskej dohody, zásady 
„výrazne nenarušiť“, Európskeho piliera 
sociálnych práv, spravodlivej 
transformácie na uhlíkovo neutrálne 
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všeobecných cieľov:“ hospodárstvo najneskôr do roku 2050, 
novej priemyselnej stratégie pre Európu9a 
a stratégie zameranej na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy10, musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

_________________ _________________
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

Pozmeňujúci návrh 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej 
zelenej dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami, cieľmi a záväzkami Únie, 
najmä s cieľmi Únie v oblasti klímy 
stanovenými v [nariadení (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality 
(„európsky právny predpis v oblasti 
klímy“)], s Európskou zelenou dohodou9 
a stratégiou zameranou na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy10, musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:

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

Pozmeňujúci návrh 185
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej zelenej 
dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody9, stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
novej priemyselnej stratégie pre zelenú 
a digitálnu Európu a stratégie pre MSP 
pre udržateľnú a digitálnu Európu, musia 
podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

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

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane európskej zelenej 
dohody9 a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 

„Príslušné operácie musia byť v súlade 
s politikami Únie vrátane Európskej 
zelenej dohody9, Európskeho piliera 
sociálnych práv a stratégie zameranej na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy10, 
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obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

musia podporovať inkluzívnu a symetrickú 
obnovu po pandémii COVID-19 a musia 
podporovať ktorýkoľvek z týchto 
všeobecných cieľov:“

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno b – úvodná časť

Platný text Pozmeňujúci návrh

10a. V článku 9 ods. 2 treťom 
pododseku písm. b) sa úvodná časť mení 
takto:

b) rozvoj odvetvia energetiky v súlade 
s prioritami energetickej únie vrátane 
bezpečnosti dodávok energie a v súlade 
s rámcom politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobia do roku 2020, 
2030 a 2050, najmä prostredníctvom:

„b) rozvoj odvetvia energetiky v súlade 
s prioritami energetickej únie vrátane 
bezpečnosti dodávok energie a v súlade 
s rámcom politík v oblasti klímy 
a energetiky na obdobia do roku 2020, 
2030 a 2050, Európskou zelenou dohodou 
a politikou EIB v oblasti poskytovania 
úverov, najmä prostredníctvom:“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno c – úvodná časť
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Platný text Pozmeňujúci návrh

10a. V článku 9 ods. 2 treťom 
pododseku písm. c) sa úvodná časť mení 
takto:

c) rozvoj dopravných infraštruktúr 
a vybavenia a inovačných technológií pre 
dopravu, najmä prostredníctvom:

„c) rozvoj dopravných infraštruktúr 
a vybavenia a inovačných technológií pre 
dopravu, ako aj transformácia odvetvia 
dopravy smerom ku klimatickej neutralite, 
najmä prostredníctvom:“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno g – bod iv

Platný text Pozmeňujúci návrh

10a. V článku 9 ods. 2 treťom 
pododseku písm. g) sa bod vi) sa mení 
takto:

vi) cestovný ruch; „vi) cestovný ruch a stravovacie 
a ubytovacie služby;“

Or. en

(32015R1017)

Pozmeňujúci návrh 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania 
z EFSI v rámci segmentu pre 
infraštruktúru a inovácie podporovalo 
prvky projektu, ktoré prispievajú 
k opatreniam v oblasti klímy. Do tohto 
výpočtu sa nezahŕňa financovanie z EFSI 
pre MSP a malé spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou. EIB použije na 
určenie uvedených prvkov alebo podielov 
na nákladoch opatrení v oblasti klímy 
svoju medzinárodne schválenú metodiku;

a) aby sa v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) v neskoršej fáze určil primeraný 
podiel na financovaní EFSI, ktorý je 
v súčasnosti ťažko vyčísliť a ktorý by 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporoval prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 

a) aby v súlade s Európskou zelenou 
dohodou, Parížskou dohodou a zásadou 
„výrazne nenarušiť“ aspoň 40 % 
financovania z EFSI v rámci segmentu pre 
infraštruktúru a inovácie podporovalo 
prvky projektu, ktoré prispievajú 
k opatreniam v oblasti klímy. Do tohto 
výpočtu sa nezahŕňa financovanie z EFSI 
pre MSP a malé spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou. EIB použije na 
určenie uvedených prvkov alebo podielov 
na nákladoch opatrení v oblasti klímy 
svoju medzinárodne schválenú metodiku;
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medzinárodne schválenú metodiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 40 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

a) aby v súlade so záväzkami 
prijatými na 21. konferencii zmluvných 
strán Rámcového dohovoru Organizácie 
Spojených národov o zmene klímy 
(COP21) aspoň 80 % financovania z EFSI 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie podporovalo prvky projektu, 
ktoré prispievajú k opatreniam v oblasti 
klímy. Do tohto výpočtu sa nezahŕňa 
financovanie z EFSI pre MSP a malé 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou. EIB použije na určenie 
uvedených prvkov alebo podielov na 
nákladoch opatrení v oblasti klímy svoju 
medzinárodne schválenú metodiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 

b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
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podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch a odvetví, ktoré sú 
najviac hospodársky zasiahnuté pandémiou 
COVID-19;

podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch a odvetví, ktoré sú 
najviac hospodársky zasiahnuté pandémiou 
COVID-19, a zároveň zaistí vyvážené 
geografické rozdelenie podpory medzi 
členské štáty; riadiaci výbor pravidelne 
monitoruje geografické a odvetvové 
pokrytie podpory a v prípade potreby 
aktualizuje hraničné hodnoty 
diverzifikácie a koncentrácie v súlade 
s oddielom 8 písm. b) prílohy II;

Or. en

Pozmeňovací návrh 194
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňovací návrh

b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch a odvetví, ktoré sú 
najviac hospodársky zasiahnuté pandémiou 
COVID-19;

b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností, ktoré sa 
zaviažu, že sa nebudú uchyľovať k 
prepúšťaniu a že sa vzdajú výplaty 
dividend v príslušnom období, v členských 
štátoch a odvetví, ktoré sú najviac 
hospodársky zasiahnuté pandémiou 
COVID-19;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
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Článok 9 – odsek 2 a – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch a odvetví, ktoré sú 
najviac hospodársky zasiahnuté pandémiou 
COVID-19;

b) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností, najmä 
MSP, v členských štátoch a odvetví, ktoré 
sú najviac hospodársky zasiahnuté 
pandémiou COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12a. Do článku 9 ods. 2a sa dopĺňa 
nové písmeno ba):
ba) zabezpečí, aby aspoň 50 % 
financovania v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti podporovalo 
činnosti, ktoré sa v súlade s nariadením 
o taxonómii považujú za environmentálne 
udržateľné;

Or. en

Pozmeňovací návrh 197
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňovací návrh

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia. Tento nástroj 
priamo alebo nepriamo nepodporuje 
projekty týkajúce sa fosílnych palív.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch a odvetviach, 
v ktorých sú možnosti štátnej podpory 
platobnej schopnosti a prístup k trhovému 
financovaniu obmedzenejšie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností, najmä 
MSP, v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností 
v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

c) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu oprávnených spoločností, najmä 
MSP, v členských štátoch, v ktorých je 
dostupnosť štátnej podpory platobnej 
schopnosti obmedzenejšia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12b. Do článku 9 ods. 2a sa dopĺňa 
nové písmeno ca):
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ca) zabezpečí poskytovanie technickej 
pomoci členským štátom a spoločnostiam, 
najmä MSP, s cieľom uľahčiť rozsiahlu 
distribúciu a čerpanie finančných 
prostriedkov z Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti využitím existujúcich 
nástrojov v rámci EFSI, ako je Európske 
centrum investičného poradenstva 
(EIAH);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12b. Do článku 9 ods. 2a sa dopĺňa 
nové písmeno ca):
ca) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
podporu pre spoločnosti v tých členských 
štátoch, v ktorých bola štátna pomoc od 
začiatku pandémie COVID-19 
obmedzenejšia, s cieľom zabezpečiť 
symetrickejšiu obnovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno c a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12b. Do článku 9 ods. 2a sa dopĺňa 
nové písmeno ca):
ca) zabezpečí, aby sa aspoň 70 % 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívalo na 
podporu oprávnených malých a stredných 
podnikov (MSP), ako sa vymedzuje 
v odporúčaní EÚ 2003/361.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Nicolae Ştefănuță

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12c. Do článku 9 ods. 2a sa dopĺňa 
nové písmeno cb):
cb) zabezpečí, aby sa väčšina 
financovania z EFSI v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti využívala na 
zabezpečenie pracovných miest, 
zabránenie koncentrácii trhu 
a nasmerovanie podnikov na cestu rastu 
v súlade s Európskou zelenou dohodou, 
novou priemyselnou stratégiou pre 
Európu a stratégiou zameranou na 
formovanie digitálnej budúcnosti Európy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12 c (nový)
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Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

12c. Do článku 9 ods. 2a sa dopĺňa 
nové písmeno cb):
cb) zabezpečí, aby sa financovanie 
z EFSI v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti využívalo na 
podporu oprávnených spoločností 
s cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov 
v oblasti klímy a energetiky v členských 
štátoch, ktoré sa zaviazali dosiahnuť 
a uskutočniť cieľ klimatickej neutrality 
najneskôr do roku 2040;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 2 a – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až c).

Riadiaca rada v prípade potreby poskytne 
podrobné usmernenia týkajúce sa písmen 
a) až c). Operácie financovania 
a investičné operácie, ktoré nie sú 
konzistentné s dosahovaním cieľov Únie 
v oblasti klímy, nie sú podľa tohto 
nariadenia oprávnené na podporu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
José Gusmão

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 7 a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a. V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:
„7a. Príjemcovia, ktorí dostávajú 
finančné prostriedky z EFSI, nesmú 
vyplácať dividendy ani spätne vykupovať 
akcie. Odmeňovanie ktoréhokoľvek člena 
vedenia príjemcu, ktorý prijíma 
financovanie z EFSI, nepresiahne pevne 
stanovenú zložka odmeňovania týchto 
členov k 31. decembru 2019. V prípade 
osoby, ktorá sa stáva členom vedenia 
v súvislosti s financovaním z EFSI alebo 
po ňom, je uplatniteľným limitom 
najnižšia pevná zložka odmeňovania 
každého člena riadenia k 31. decembru 
2019. Prémie alebo iné pohyblivé alebo 
porovnateľné zložky odmeňovania sa za 
žiadnych okolností nevyplácajú.“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a. V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:
„7a. Príjemcovia, ktorí dostávajú 
finančné prostriedky z EFSI, nesmú 
počas obdobia trvania záruky vyplácať 
dividendy, nepovinné kupónové platby ani 
spätne vykupovať akcie. Odmeňovanie 
ktoréhokoľvek člena vedenia príjemcu, 
ktorý prijíma financovanie z EFSI, 
nepresiahne pevne stanovenú zložka 
odmeňovania týchto členov 
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k 31. decembru 2019. V prípade osoby, 
ktorá sa stáva členom vedenia v súvislosti 
s financovaním z EFSI alebo po ňom, je 
uplatniteľným limitom najnižšia pevná 
zložka odmeňovania každého člena 
riadenia k 31. decembru 2019. Prémie 
alebo iné pohyblivé alebo porovnateľné 
zložky odmeňovania sa za žiadnych 
okolností nevyplácajú.“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 14 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 9 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

14a. V článku 9 sa dopĺňa tento odsek:
„7a. Príjemcovia, ktorí dostávajú finančné 
prostriedky z EFSI, nesmú vyplácať 
dividendy, nepovinné kupónové platby ani 
spätne vykupovať akcie. Odmeňovanie 
ktoréhokoľvek člena vedenia príjemcu, 
ktorý prijíma financovanie z EFSI, 
nepresiahne pevne stanovenú zložka 
odmeňovania týchto členov 
k 31. decembru 2019. V prípade osoby, 
ktorá sa stáva členom vedenia v súvislosti 
s financovaním z EFSI alebo po ňom, je 
uplatniteľným limitom najnižšia pevná 
zložka odmeňovania každého člena 
riadenia k 31. decembru 2019. Prémie 
alebo iné pohyblivé alebo porovnateľné 
zložky odmeňovania sa za žiadnych 
okolností nevyplácajú.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
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Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) financovanie EIB alebo záruk pre 
EIF umožňujúce EIF realizovať úvery, 
záruky, protizáruky, akúkoľvek inú formu 
nástroja na zvýšenie kreditnej kvality, 
nástroje kapitálového trhu a kapitálové či 
kvázikapitálové účasti vrátane národných 
podporných bánk alebo inštitúcií, 
investičných platforiem, fondov alebo 
účelovo vytvorených subjektov;

b) financovanie EIB alebo záruk pre 
EIF umožňujúce EIF realizovať úvery, 
záruky, protizáruky, akúkoľvek inú formu 
nástroja na zvýšenie kreditnej kvality, 
nástroje kapitálového trhu a kapitálové či 
kvázikapitálové účasti vrátane národných 
podporných bánk alebo inštitúcií, 
investičných platforiem, fondov alebo 
účelovo vytvorených subjektov zriadených 
skupinou EIB alebo NPBI;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 10 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) záruky EIB pre národné podporné 
banky alebo inštitúcie, investičné 
platformy, fondy alebo účelovo vytvorené 
subjekty v rámci protizáruky záruky EÚ.“

c) záruky EIB pre národné podporné 
banky alebo inštitúcie, investičné 
platformy, fondy alebo účelovo vytvorené 
subjekty zriadené skupinou EIB alebo 
NPBI v rámci protizáruky záruky EÚ.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 17
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môže EIF poskytnúť záruku 
fondom a účelovo vytvoreným subjektom.“

„V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti môže EIF poskytnúť záruku 
fondom a účelovo vytvoreným subjektom 
zriadeným skupinou EIB alebo NPBI.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 25 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

-a) V odseku 1 sa prvý pododsek mení 
takto:

Cieľom Európskeho centra investičného 
poradenstva (ďalej len „EIAH“) je 
nadviazať na existujúce poradenské služby 
EIB a Komisie s cieľom poskytovať 
poradenskú podporu pri identifikácii, 
príprave a vypracúvaní investičných 
projektov a pôsobiť ako jednotné centrum 
technického poradenstva pre financovanie 
projektov v Únii. Takáto podpora zahŕňa 
poskytovanie cielenej podpory pri 
využívaní technickej pomoci na 
štruktúrovanie projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a prípadne pri poskytovaní poradenstva 
v súvislosti s relevantnými otázkami 
týkajúcimi sa práva Únie, pričom sa 

„Cieľom Európskeho centra investičného 
poradenstva (ďalej len „EIAH“) je 
nadviazať na existujúce poradenské služby 
EIB a Komisie s cieľom poskytovať 
poradenskú podporu pri identifikácii, 
príprave a vypracúvaní investičných 
projektov a pôsobiť ako jednotné centrum 
technického poradenstva pre financovanie 
projektov v Únii. Takáto podpora zahŕňa 
poskytovanie cielenej podpory pri 
využívaní technickej pomoci na 
štruktúrovanie projektov, využívaní 
inovačných finančných nástrojov, 
využívaní verejno-súkromných partnerstiev 
a prípadne pri poskytovaní poradenstva 
v súvislosti s relevantnými otázkami 
týkajúcimi sa práva Únie, ako aj na účely 
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zohľadňujú osobitosti a potreby členských 
štátov s menej rozvinutými finančnými 
trhmi a situácia v rôznych sektoroch.

segmentu podpory platobnej schopnosti, 
pri zriaďovaní, štruktúrovaní a správe 
účelovo vytvorených subjektov, fondov, 
investičných platforiem a iných nástrojov, 
pričom sa zohľadňujú osobitosti a potreby 
členských štátov s menej rozvinutými 
finančnými trhmi a situácia v rôznych 
sektoroch.“

Or. en

(32017R2396)

Pozmeňujúci návrh 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 24 – písmeno -a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14 – odsek 1 – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

-a) V odseku 1 sa druhý pododsek 
mení takto:

EIAH by malo byť schopné poskytovať 
technickú pomoc v oblastiach uvedených 
v článku 9 ods. 2, najmä v oblasti 
energetickej účinnosti, TEN-T a mestskej 
mobility. Podporuje aj vypracúvanie 
projektov súvisiacich s opatreniami 
v oblasti klímy a projektov súvisiacich 
s obehovým hospodárstvom alebo ich častí, 
najmä v kontexte COP21, vypracúvanie 
projektov v digitálnom sektore, ako aj 
vypracúvanie projektov uvedených 
v článku 5 ods. 1 treťom pododseku druhej 
zarážke.

„EIAH by malo byť schopné poskytovať 
technickú pomoc v oblastiach uvedených 
v článku 9 ods. 2, najmä v oblasti 
energetickej účinnosti, TEN-T a mestskej 
mobility. Podporuje aj vypracúvanie 
projektov súvisiacich s opatreniami 
v oblasti klímy a projektov súvisiacich 
s obehovým hospodárstvom, ako aj 
transformáciu na spravodlivé, inkluzívne, 
udržateľné a uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050, 
alebo ich častí, najmä v kontexte 
Európskej zelenej dohody, Parížskej 
dohody a zásady „výrazne nenarušiť“, 
vypracúvanie projektov v digitálnom 
sektore, ako aj vypracúvanie projektov 
uvedených v článku 5 ods. 1 treťom 
pododseku druhej zarážke.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14 – odsek 6 a

Platný text Pozmeňujúci návrh

ba) Odsek 6a sa mení takto:
S cieľom dosiahnuť široký geografický 
vplyv poradenských služieb v celej Únii 
a úspešné využiť miestne poznatky o EFSI 
sa v prípade potreby zaistí miestna 
prítomnosť EIAH, pričom sa zohľadnia 
existujúce podporné programy, aby bolo 
možné poskytovať hmatateľnú, aktívnu 
a cielenú podporu priamo na mieste. Zriadi 
sa najmä v členských štátoch alebo 
regiónoch, ktoré čelia ťažkostiam pri 
príprave projektov v rámci EFSI. EIAH 
podporuje prenos vedomostí na regionálnu 
a miestnu úroveň, ktorého cieľom je rozvoj 
regionálnych a miestnych kapacít 
a odborných znalostí.

„S cieľom dosiahnuť široký geografický 
vplyv poradenských služieb v celej Únii 
a úspešné využiť miestne poznatky o EFSI 
sa v prípade potreby zaistí miestna 
prítomnosť EIAH, pričom sa zohľadnia 
existujúce podporné programy, aby bolo 
možné poskytovať hmatateľnú, aktívnu 
a cielenú podporu priamo na mieste. Zriadi 
sa najmä v členských štátoch alebo 
regiónoch, ktoré čelia ťažkostiam pri 
vypracúvaní projektov v rámci EFSI, a na 
účely segmentu podpory platobnej 
schopnosti v členských štátoch, ktorých 
hospodárstvo postihla pandémia COVID-
19 najviac. EIAH podporuje prenos 
vedomostí na regionálnu a miestnu úroveň, 
ktorého cieľom je rozvoj regionálnych 
a miestnych kapacít a odborných znalostí.“

Or. en

(32017R2396)

Pozmeňujúci návrh 216
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sprístupní sa suma do 100 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 
ods. 2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc je 
dostupná aj na podporu zelenej a digitálnej 
transformácie spoločností financovaných 
v rámci tohto segmentu.

Sprístupní sa suma do 150 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 
ods. 2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi a na fondy, investičné 
platformy a účelovo vytvorené subjekty 
poskytujúce podporu MSP. Technická 
pomoc je k dispozícii aj na podporu zelenej 
a digitálnej transformácie spoločností 
financovaných v rámci tohto segmentu, 
s osobitným zameraním na MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 14a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Sprístupní sa suma do 100 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 
ods. 2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc je 
dostupná aj na podporu zelenej a digitálnej 
transformácie spoločností financovaných 

Sprístupní sa suma do 100 000 000 EUR 
na krytie nákladov, poradenských služieb 
a technickej a administratívnej pomoci na 
vytváranie a riadenie fondov, účelovo 
vytvorených subjektov, investičných 
platforiem a iných nástrojov zriadených 
skupinou EIB alebo NPBI na účely 
segmentu podpory platobnej schopnosti 
vrátane podpory uvedenej v článku 14 
ods. 2 písm. i) s osobitným zameraním na 
členské štáty s menej rozvinutými 
kapitálovými trhmi. Technická pomoc sa 
zameriava aj na podporu zelenej 
a digitálnej transformácie spoločností 
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v rámci tohto segmentu. financovaných v rámci tohto segmentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 26 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – písmeno c

Platný text Pozmeňujúci návrh

26a. V článku 16 ods. 2 sa písmeno c) 
mení takto:

c) posúdenie rozsahu, v ktorom operácie, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, 
prispievajú k dosahovaniu všeobecných 
cieľov podľa článku 9 ods. 2 vrátane 
posúdenia úrovne investícií EFSI 
v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií, 
ako aj dopravy (vrátane TEN-T a mestskej 
mobility), telekomunikácií, energetickej 
infraštruktúry a energetickej efektívnosti;

„c) posúdenie rozsahu, v ktorom 
operácie, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie, prispievajú k dosahovaniu 
všeobecných cieľov podľa článku 9 ods. 2, 
najmä Európskej zelenej dohody 
a stratégie zameranej na formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy, vrátane 
posúdenia úrovne investícií EFSI 
v oblastiach výskumu, vývoja a inovácií, 
ako aj dopravy (vrátane TEN-T a mestskej 
mobility), telekomunikácií, energetickej 
infraštruktúry a energetickej efektívnosti;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
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samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.“

samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.“ Tieto 
správy obsahujú najmä podrobné 
posúdenia prínosu spoločností, ktoré tento 
systém využívajú, k zelenej a digitálnej 
transformácii, a to podľa potreby aj na 
základe plánov transformácie 
vypracovaných podporovanými 
spoločnosťami.
Financované spoločnosti podliehajú 
overovaniu a sledovaniu z hľadiska 
klimatickej, environmentálnej a sociálnej 
udržateľnosti s cieľom minimalizovať 
nepriaznivé vplyvy a maximalizovať 
prínosy pre environmentálne a sociálne 
ciele Únie. Na tieto účely predkladatelia 
projektov žiadajúci o financovanie 
poskytujú náležité informácie na základe 
usmernení vypracovaných Komisiou. 
Tieto informácie zahŕňajú podiel 
financovania environmentálne 
udržateľných hospodárskych činností 
v súlade s článkom 3 nariadenia (EÚ) 
2020/852 o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a o zmene 
nariadenia (EÚ) 2019/2088, ako aj 
o bližšom určení obsahu plánov 
uvedených v oddiele 6 písm. d) prílohy II. 
Pre spoločnosti, na ktoré sa nevzťahuje 
povinnosť uverejňovať nefinančné 
informácie podľa článku 19a alebo 
článku 29a smernice 2013/34/EÚ, sa 
poskytnú zjednodušené a primerané 
ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.“

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.“ Skupina 
EIB každoročne informuje 
spoluzákonodarcov o zozname konečných 
prijímateľov segmentu podpory platobnej 
schopnosti prostredníctvom databázy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke.“

„O operáciách v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti sa podávajú správy 
samostatne podľa potreby a tak, ako je 
stanovené v dohode o záruke, ktoré 
dodatočne zahŕňajú:“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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27b. V článku 16 ods. 2 sa v druhom 
pododseku dopĺňa táto veta:
„a) opis opatrení prijatých s cieľom 
odhaliť podvodné praktiky a pranie 
špinavých peňazí v investičnom reťazci 
investičných operácií EIB a predchádzať 
im v súlade s článkom 21;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27c. V článku 16 ods. 2 sa v druhom 
pododseku dopĺňa táto veta:
„b) posúdenie dodržiavania Európskej 
zelenej dohody a záväzkov vyplývajúcich 
z Parížskej dohody a príspevku k nim;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 d (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27d. V článku 16 ods. 2 sa v druhom 
pododseku dopĺňa táto veta:
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„c) posúdenie prínosu hospodárstva 
Únie k digitálnej transformácii.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

27a. V článku 16 sa vkladá tento odsek:
„2a. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 23 
ods. 1 až 3 a 5 s cieľom doplniť toto 
nariadenie stanovením požiadaviek na 
podávanie správ uvedených v odseku 2.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 28 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 16 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

28a.  V článku 16 ods. 6 sa dopĺňa táto 
veta:
„Komisia predloží do 31. decembra 2021 
a potom každý rok správu Európskemu 
parlamentu, Rade a Dvoru audítorov 
o využívaní finančných prostriedkov 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti.“
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Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 18 – odsek 3 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

29a. V článku 18 ods. 3 sa písmeno a) 
mení takto:

a) EIB uverejní komplexnú správu 
o fungovaní EFSI, ktorá obsahuje 
hodnotenie vplyvu EFSI na investície 
v Únii, vytváranie pracovných miest 
a prístup MSP a spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou k financovaniu;

„a) EIB uverejní komplexnú správu 
o fungovaní EFSI, ktorá obsahuje 
hodnotenie vplyvu EFSI na udržateľné 
investície v Únii, vytváranie udržateľných 
pracovných miest, platobnú schopnosť 
spoločností a zlepšený prístup MSP 
a spoločností so strednou trhovou 
kapitalizáciou k financovaniu;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 18 – odsek 3 – písmeno b

Platný text Pozmeňujúci návrh

29a. V článku 18 ods. 3 sa písmeno b) 
mení takto:

b) Komisia uverejní komplexnú správu 
o využívaní záruky EÚ a o fungovaní 
záručného fondu.

b) Komisia uverejní komplexnú správu 
o využívaní záruky EÚ, o fungovaní 
záručného fondu a o ich vplyve na obnovu 
Únie v kontexte po pandémii COVID-19, 
o platobnej schopnosti v Únii, podieľaní 
sa na dosahovaní cieľov Európskej 
zelenej dohody, ako aj stratégie zameranej 
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na formovanie digitálnej budúcnosti 
Európy.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 b (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 18 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29b. V článku 18 ods. 3 sa písmeno b) 
mení takto:
„b) Komisia uverejní komplexnú 
správu o využívaní záruky EÚ 
a o fungovaní záručného fondu, ako aj 
o ich vplyve na udržateľnú obnovu Únie 
a udržateľnú platobnú schopnosť 
spoločností v Únii, ktoré túto záruku 
využívajú.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Článok 19 – odsek 2 a (nový)

Platný text Pozmeňujúci návrh

29a. V článku 19 sa dopĺňa tento odsek:
– „V prípade operácií v rámci segmentu 

podpory platobnej schopnosti príjemcovia 
a finanční sprostredkovatelia, ktorí sú 
spoločnosťami s konsolidovaným čistým 
obratom vyšším ako 50 000 000 EUR, 
každoročne vypracujú a bezplatne 
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zverejnia správu s informáciami o dani 
z príjmu. Podľa daňovej jurisdikcie 
a každej jurisdikcie, v ktorej podnik 
vykonáva svoju činnosť, správa obsahuje: 
a) názov spoločnosti a prípadne zoznam 
všetkých jej dcérskych spoločností, 
stručný opis povahy ich činností a ich 
príslušnú zemepisnú polohu; b) počet 
zamestnancov na základe ekvivalentu 
plného pracovného času; c) neobežný 
majetok iný ako peňažné prostriedky 
alebo peňažné ekvivalenty; d) výšku 
čistého obratu vrátane rozlišovania medzi 
obratom dosiahnutým so spriaznenými 
osobami a obratom dosiahnutým 
s nespriaznenými osobami; e) výšku zisku 
alebo straty pred zdanením príjmu; f) 
výšku vzniknutej dane z príjmu (v bežnom 
roku), ktorá predstavuje bežné daňové 
náklady v účtovnom roku vymerané zo 
zdaniteľných ziskov alebo strát podnikov 
a pobočiek, ktoré sú rezidentmi na daňové 
účely v príslušnej daňovej jurisdikcii; g) 
výšku zaplatenej dane z príjmu, čo je 
výška dane z príjmu zaplatená 
v príslušnom účtovnom roku podnikmi 
a pobočkami, ktoré sú rezidentmi na 
daňové účely v príslušnej daňovej 
jurisdikcii; h) výšku akumulovaných 
ziskov; i) deklarovaný kapitál; j) podrobné 
údaje o získaných verejných dotáciách 
a akýchkoľvek daroch poskytnutých 
politikom, politickým organizáciám alebo 
politickým nadáciám; k) či spoločnosti, 
dcérske spoločnosti alebo pobočky 
využívajú preferenčné daňové 
zaobchádzanie z režimu patentovej 
kolónky alebo rovnocenných režimov.“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 29 c (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
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Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

29c. Vkladá sa tento článok:
„Článok 22a
Zásady dobrej správy v daňových 
záležitostiach
1. Finanční sprostredkovatelia alebo 
schválené oprávnené subjekty 
vykonávajúce projekty v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti nemajú 
žiadne opatrenia podliehajúce 
oznamovaniu podľa smernice Rady (EÚ) 
2018/822* v súvislosti s cezhraničnými 
opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu, 
pokiaľ sa takéto subjekty nezaväzujú 
zrušiť príslušné opatrenia podliehajúce 
oznamovaniu do dvanástich mesiacov od 
dátumu zmluvy medzi EIB a príjemcom 
alebo finančným sprostredkovateľom. 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti veľké podniky v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2013/34/EÚ** o ročných účtovných 
závierkach, konsolidovaných účtovných 
závierkach a súvisiacich správach 
určitých druhov podnikov, ktoré sú 
príjemcami, nemajú žiadne opatrenia 
podliehajúce oznamovaniu podľa 
smernice Rady (EÚ) 2018/822 v súvislosti 
s cezhraničnými opatreniami 
podliehajúcimi oznamovaniu, pokiaľ sa 
takéto podniky nezaväzujú zrušiť 
príslušné opatrenia podliehajúce 
oznamovaniu do dvanástich mesiacov od 
dátumu zmluvy medzi EIB a príjemcom 
alebo finančným sprostredkovateľom.
2. V nadväznosti na odporúčanie Komisie 
C(2020)4885 final*** subjekty, ktoré 
využívajú segment podpory platobnej 
schopnosti, nesmú:
a) byť na daňové účely rezidentom 
alebo byť začlenené do právnych 
predpisov jurisdikcií, ktoré sú uvedené 
v zozname EÚ obsahujúcom 
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nespolupracujúce jurisdikcie;
b) byť priamo alebo nepriamo 
kontrolované akcionármi v jurisdikciách, 
ktoré sú uvedené v zozname EÚ 
obsahujúcom nespolupracujúce 
jurisdikcie, až po konečného používateľa 
výhod, ako sa vymedzuje v článku 3 bode 
6 smernice (EÚ) 2015/849****;
c) priamo alebo nepriamo 
kontrolovať dcérske spoločnosti alebo 
vlastné stále jurisdikcie; d) zdieľať 
vlastníctvo so spoločnosťami 
v jurisdikciách, ktoré sú uvedené 
v zozname EÚ obsahujúcom 
nespolupracujúce jurisdikcie.“

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 2 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na zelenej 
lúke (vytváranie aktív). Takisto možno 
podporovať investície do opustených 
priemyselných lokalít (rozšírenie 
a modernizácia existujúcich aktív). 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti je cieľom financovania 
zlepšenie kapitálovej základne spoločností 
a ich platobnej schopnosti. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami. Záruka EÚ sa spravidla 
neposkytuje na podporu refinančných 
operácií (ako sú nahradenie existujúcej 
dohody o úvere či iné formy finančnej 
podpory pre projekty, ktoré sú už čiastočne 
alebo úplne zrealizované), s výnimkou 

b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na zelenej 
lúke (vytváranie aktív). Takisto možno 
podporovať investície do opustených 
priemyselných lokalít (rozšírenie 
a modernizácia existujúcich aktív). 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti je cieľom financovania 
zlepšenie kapitálovej základne spoločností 
a ich platobnej schopnosti. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami, pričom by mali byť 
navrhnuté tak, aby zabraňovali 
koncentrácii trhu. Záruka EÚ sa spravidla 
neposkytuje na podporu refinančných 
operácií (ako sú nahradenie existujúcej 
dohody o úvere či iné formy finančnej 
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v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti alebo výnimočných a náležite 
odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 
ods. 2.

podpory pre projekty, ktoré sú už čiastočne 
alebo úplne zrealizované), s výnimkou 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti alebo výnimočných a náležite 
odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 
ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno a
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 2 – písmeno b – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na zelenej 
lúke (vytváranie aktív). Takisto možno 
podporovať investície do opustených 
priemyselných lokalít (rozšírenie 
a modernizácia existujúcich aktív). 
V rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti je cieľom financovania 
zlepšenie kapitálovej základne spoločností 
a ich platobnej schopnosti. Podmienkami 
financovania by sa malo zabrániť 
narušeniu hospodárskej súťaže medzi 
spoločnosťami. Záruka EÚ sa spravidla 
neposkytuje na podporu refinančných 
operácií (ako sú nahradenie existujúcej 
dohody o úvere či iné formy finančnej 
podpory pre projekty, ktoré sú už čiastočne 
alebo úplne zrealizované), s výnimkou 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti alebo výnimočných a náležite 

b) Záruka EÚ sa poskytuje na priamu 
alebo nepriamu podporu financovania 
nových operácií. V oblasti infraštruktúry 
by sa mali podporovať investície na zelenej 
lúke (vytváranie aktív). Takisto možno 
podporovať investície do opustených 
priemyselných lokalít (rozšírenie 
a modernizácia existujúcich aktív). 
Financovanie v rámci segmentu podpory 
platobnej schopnosti zlepší kapitálovú 
základňu spoločností a ich platobnej 
schopnosti, s osobitným zameraním na 
MSP. Podmienkami financovania by sa 
malo zabrániť narušeniu hospodárskej 
súťaže medzi spoločnosťami. Záruka EÚ 
sa spravidla neposkytuje na podporu 
refinančných operácií (ako sú nahradenie 
existujúcej dohody o úvere či iné formy 
finančnej podpory pre projekty, ktoré sú už 
čiastočne alebo úplne zrealizované), 
s výnimkou výnimočných a náležite 
odôvodnených prípadov, keď je 
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odôvodnených prípadov, keď je 
preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 ods. 
2.

preukázané, že takáto transakcia umožní 
nové investície vo výške sumy rovnocennej 
aspoň výške sumy transakcie, a ktoré by 
splnili kritériá oprávnenosti a všeobecné 
ciele stanovené v článku 6 a článku 9 
ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno b
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) Záruka EÚ podporuje širokú škálu 
produktov, ktoré umožňujú EFSI 
prispôsobiť sa potrebám trhu a zároveň 
podporiť súkromné investície do projektov 
bez vytláčania financovania z prostriedkov 
súkromného trhu. V tejto súvislosti sa 
očakáva, že EIB poskytne financovanie 
v rámci EFSI v snahe dosiahnuť celkový 
cieľ verejných alebo súkromných investícií 
aspoň vo výške 500 000 000 000 EUR 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie a v rámci segmentu pre MSP 
spolu, čo zahŕňa financovanie 
mobilizované prostredníctvom EIF v rámci 
operácií EFSI týkajúcich sa nástrojov 
uvedených v článku 10 ods. 2 písm. b), 
národných podporných bánk alebo 
inštitúcií a prostredníctvom posilneného 
prístupu k financovaniu pre subjekty, ktoré 
majú do 3 000 zamestnancov. Oprávnené 
produkty okrem iného zahŕňajú11 úvery, 
záruky/protizáruky, mezanínové 
a podriadené financovanie, nástroje 
kapitálového trhu vrátane zvýšenia 
kreditnej kvality a kapitálové či 
kvázikapitálové účasti, a to aj 

c) Záruka EÚ podporuje širokú škálu 
produktov, ktoré umožňujú EFSI 
prispôsobiť sa potrebám trhu a zároveň 
podporiť súkromné investície do projektov 
bez vytláčania financovania z prostriedkov 
súkromného trhu. V tejto súvislosti sa 
očakáva, že EIB poskytne financovanie 
v rámci EFSI v snahe dosiahnuť celkový 
cieľ verejných alebo súkromných investícií 
aspoň vo výške 500 000 000 000 EUR 
v rámci segmentu pre infraštruktúru 
a inovácie a v rámci segmentu pre MSP 
spolu, čo zahŕňa financovanie 
mobilizované prostredníctvom EIF v rámci 
operácií EFSI týkajúcich sa nástrojov 
uvedených v článku 10 ods. 2 písm. b), 
národných podporných bánk alebo 
inštitúcií a prostredníctvom posilneného 
prístupu k financovaniu pre subjekty, ktoré 
majú do 3 000 zamestnancov. Oprávnené 
produkty okrem iného zahŕňajú11 úvery, 
záruky, mezanínové a podriadené 
financovanie, nástroje kapitálového trhu 
vrátane zvýšenia kreditnej kvality 
a kapitálové či kvázikapitálové účasti, a to 
aj prostredníctvom národných podporných 
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prostredníctvom národných podporných 
bánk alebo inštitúcií, investičných 
platforiem, fondov alebo účelovo 
vytvorených subjektov. V tejto súvislosti 
s cieľom umožniť širokej škále investorov 
investovať do projektov EFSI sa EIB 
umožní štruktúrovať príslušné portfóliá. 
V segmente podpory platobnej schopnosti 
sú oprávnené produkty tie, ktorých 
výsledkom je poskytovanie investícií, 
sprostredkovaného kapitálu alebo 
kvázikapitálu spoločnostiam a projektom, 
ale s vylúčením subjektov zameriavajúcich 
sa na odkúpenie (alebo náhradný kapitál) 
určených na odpredaj aktív. Očakáva sa, že 
EIB a EIF budú poskytovať financovanie 
v snahe dosiahnuť cieľ investície do 
300 000 000 000 EUR v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti.

bánk alebo inštitúcií, investičných 
platforiem, fondov alebo účelovo 
vytvorených subjektov zriadených 
skupinou EIB alebo NPBI. V tejto 
súvislosti s cieľom umožniť širokej škále 
investorov investovať do projektov EFSI sa 
EIB umožní štruktúrovať príslušné 
portfóliá. V segmente podpory platobnej 
schopnosti sú oprávnené produkty tie, 
ktorých výsledkom je poskytovanie 
investícií, sprostredkovaného kapitálu 
alebo kvázikapitálu spoločnostiam 
a projektom, ale s vylúčením subjektov 
zameriavajúcich sa na odkúpenie (alebo 
náhradný kapitál) určených na odpredaj 
aktív. Očakáva sa, že EIB a EIF budú 
poskytovať financovanie v snahe 
dosiahnuť cieľ investície do 
300 000 000 000 EUR v rámci segmentu 
podpory platobnej schopnosti.

_________________ _________________
11 Toto je neúplný zoznam produktov, 
ktoré môžu byť ponúkané prostredníctvom 
EFSI.

11 Toto je neúplný zoznam produktov, 
ktoré môžu byť ponúkané prostredníctvom 
EFSI.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 2 – písmeno c
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – bod 6 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Národné podporné banky alebo 
inštitúcie, investičné platformy, fondy 
a účelovo vytvorené subjekty sú oprávnené 
na krytie zárukou EIB v rámci protizáruky 
záruky EÚ v súlade s článkom 10 ods. 2 
písm. c).

d) Národné podporné banky alebo 
inštitúcie, investičné platformy, fondy 
a účelovo vytvorené subjekty zriadené 
skupinou EIB alebo NPBI sú oprávnené 
na krytie zárukou EIB v rámci protizáruky 
záruky EÚ v súlade s článkom 10 ods. 2 
písm. c).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Záruka EÚ sa môže používať na 
podporu financovania z EIB alebo EIF 
alebo na záruky pre fondy, účelovo 
vytvorené subjekty alebo iné investičné 
platformy alebo na investície do nich, a to 
aj prostredníctvom národných 
podporných bánk alebo inštitúcií, alebo 
iných príslušných nástrojov, ktoré 
poskytujú kapitál a kapitálové investície do 
spoločností.

– Záruka EÚ sa môže používať na 
podporu financovania z EIB alebo EIF 
alebo na záruky pre fondy, účelovo 
vytvorené subjekty alebo iné investičné 
platformy alebo na investície do nich, ktoré 
boli zriadené skupinou EIB, národnými 
podpornými bankami alebo inštitúciami 
alebo inými príslušnými nástrojmi, ktoré 
poskytujú kapitál a kapitálové investície do 
spoločností.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Segment podpory platobnej 
schopnosti je osobitne zameraný na fondy, 
účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy zamerané na 
spoločnosti zapájajúce sa do cezhraničných 
činností v rámci Únie a/alebo spoločnosti 
s vysokým potenciálom zelenej alebo 
digitálnej transformácie.

– Segment podpory platobnej 
schopnosti je osobitne zameraný na fondy, 
účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy zamerané na 
spoločnosti zapájajúce sa do cezhraničných 
činností v rámci Únie a/alebo spoločnosti 
s vysokým potenciálom zelenej alebo 
digitálnej transformácie, resp. na 
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spoločnosti, v ktorých táto zelená alebo 
digitálna transformácia už prebieha.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s dočasným rámcom pre štátnu pomoc12, 
s náležitým zohľadnením európskej povahy 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
a nezávislého riadenia fondov a iných 
nástrojov.

– Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s dočasným rámcom pre štátnu pomoc12, 
s náležitým zohľadnením európskej povahy 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
a nezávislého riadenia fondov a iných 
nástrojov. Členské štáty zapojené do 
fondov, účelovo vytvorených subjektov 
alebo investičných platforiem tak urobia 
v súlade s požiadavkami uvedenými 
v prílohe III k tomuto nariadeniu.

_________________ _________________
12 Oznámenie Komisie: Dočasný rámec pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 [C(2020) 
1863], zmenený C(2020) 3156 final.

12 Oznámenie Komisie: Dočasný rámec pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 [C(2020) 
1863], zmenený C(2020) 3156 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok 
alebo podmienok, ktoré sú v súlade 
s dočasným rámcom pre štátnu pomoc12, 
s náležitým zohľadnením európskej povahy 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
a nezávislého riadenia fondov a iných 
nástrojov.

– Fondy, účelovo vytvorené subjekty 
alebo investičné platformy poskytujú 
financovanie za komerčných podmienok, 
s výnimkou MSP, alebo podmienok, ktoré 
sú v súlade s dočasným rámcom pre štátnu 
pomoc12, s náležitým zohľadnením 
európskej povahy Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti a nezávislého riadenia 
fondov a iných nástrojov. 

_________________ _________________
12 Oznámenie Komisie: Dočasný rámec pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 [C(2020) 
1863], zmenený C(2020) 3156 final.

12 Oznámenie Komisie: Dočasný rámec pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu 
hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 [C(2020) 
1863], zmenený C(2020) 3156 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, v maximálnej možnej 
miere dodržiavajú minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou na základe 
článku 17 a 18 nariadenia 2020/852. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
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veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, na ktoré 
sa vzťahuje povinnosť uverejňovať 
nefinančné informácie podľa článku 19a 
alebo článku 29a smernice 2013/34/EÚ, 
zavedú plány zelenej a spravodlivej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

V plánoch transformácie sa zabezpečí 
aspoň to, aby:
– hospodárske činnosti spoločnosti boli 
zosúladené s cieľmi Únie v oblasti klímy 
stanovenými v [nariadení (EÚ) 
2020/XXX, ktorým sa stanovuje rámec na 
dosiahnutie klimatickej neutrality 
(„európsky právny predpis v oblasti 
klímy“)],
– ak je to relevantné, hospodárske 
činnosti spoločnosti boli v súlade 
s environmentálnymi cieľmi b) až f) 
v článku 9 nariadenia 2020/852,
– sa zriadilo zodpovedajúce riadenie 
s cieľom posúdiť a minimalizovať riziká 
ohrozujúce udržateľnosť,
– sa všetky budúce kapitálové výdavky 
používali na aktíva alebo procesy spojené 
s hospodárskymi činnosťami, ktoré sa 
podľa článkov 3 a 9 nariadenia 2020/852 
považujú za environmentálne udržateľné,
– sa predvídalo postupné ukončenie 
činností, ktoré spôsobujú značné škody na 
akomkoľvek environmentálnom cieli 
v súlade s článkom 17 nariadenia 
2020/852, a premena takýchto činností na 
neutrálne činnosti alebo činnosti s nízkym 
vplyvom v rámci vopred stanoveného 
časového rámca,
– sa stanovili ciele v oblasti kvality 
zamestnanosti, ciele týkajúce sa rodovej 
rovnosti vrátane cieľov v oblasti 
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rovnakého odmeňovania.
Plány obsahujú čiastkové ciele, 
každoročne sa aktualizujú a poskytujú ex 
post posúdenie toho, či sú čiastkové ciele 
splnené.
Spoločnosti, na ktoré sa nevzťahuje 
povinnosť uverejňovať nefinančné 
informácie podľa článku 19a alebo 
článku 29a smernice 2013/34/EÚ, zavedú 
plány transformácie, v ktorých vysvetlia, 
či a do akej miery ich hospodárske 
činnosti podporujú environmentálne ciele 
uvedené v článku 3 nariadenia 2020/852. 
Plány podľa potreby obsahujú ciele 
týkajúce sa podielu ich kapitálových 
výdavkov a podielu ich prevádzkových 
výdavkov súvisiacich s aktívami alebo 
procesmi spojenými s hospodárskymi 
činnosťami, ktoré sa podľa článkov 3 a 9 
nariadenia o taxonómii považujú za 
environmentálne udržateľné. Plány 
zahŕňajú aj cieľ vytvárania kvalitných 
pracovných miest a opatrení na ochranu 
zamestnanosti, ako aj ciele súvisiace 
s rodovou rovnosťou vrátane cieľov 
v oblasti rovnakého odmeňovania. Plány 
obsahujú čiastkové ciele a každoročne sa 
aktualizujú a poskytujú ex post posúdenie 
toho, či sú čiastkové ciele splnené. 
Zjednodušené vzory a usmernenia, ako aj 
finančná a technická pomoc na 
vypracovanie plánov sa na požiadanie 
sprístupnia spoločnostiam uvedeným 
v tomto odseku.
Plány a aktualizácie sa poskytujú EIB 
alebo príslušnej NPBI na účely 
požiadaviek na podávanie správ, 
účtovníctvo a hodnotenie podľa kapitoly 
VI tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Frances Fitzgerald
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

– S výnimkou MSP vymedzených 
v odporúčaní EÚ 2003/36 sú spoločnosti, 
na ktoré sú zamerané fondy, účelovo 
vytvorené subjekty alebo investičné 
platformy, povinné v maximálnej možnej 
miere dodržiavať minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané – Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 



PE655.933v01-00 120/137 AM\1211825SK.docx

SK

fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sú povinné 
dodržiavať minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sú v stanovenom čase 
v budúcnosti povinné zaviesť plány zelenej 
transformácie vrátane opatrení na zníženie 
emisií uhlíka. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

Or. en

Pozmeňovací návrh 243
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňovací návrh

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali sociálne a environmentálne 
záruky v súlade s Európskym pilierom 
sociálnych práv, Parížskou dohodou a 
cieľmi udržateľného rozvoja. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
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administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane 
jednoduchších ustanovení pre MSP. 
Spoločnosti, ktoré sú do určitej miery 
vystavené vopred vymedzenému zoznamu 
environmentálne škodlivých činností, 
najmä v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje 

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane primeraných 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
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systém obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v EÚ (EU ETS), sa 
nabádajú k tomu, aby v budúcnosti zaviedli 
plány zelenej transformácie. Spoločnosti sa 
takisto nabádajú k tomu, aby pokročili vo 
svojej digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), sa nabádajú k tomu, aby 
v budúcnosti zaviedli plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
nabádajú k tomu, aby pokročili vo svojej 
digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy, sa nabádajú k tomu, 
aby v maximálnej možnej miere 
dodržiavali minimálne sociálne 
a environmentálne záruky na vysokej 
úrovni v súlade s usmerneniami 
poskytnutými riadiacou radou. Tieto 
usmernenia by mali obsahovať primerané 
ustanovenia na prevenciu neprimeraných 
administratívnych záťaží so zohľadnením 
veľkosti spoločností vrátane jednoduchších 
ustanovení pre MSP. Spoločnosti, ktoré sú 
do určitej miery vystavené vopred 
vymedzenému zoznamu environmentálne 
škodlivých činností, najmä v odvetviach, 
na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania 
s emisnými kvótami skleníkových plynov 
v EÚ (EU ETS), zavedú plány zelenej 
transformácie. Spoločnosti sa takisto 
dôrazne nabádajú k tomu, aby pokročili vo 
svojej digitálnej transformácii. Na pomoc 
spoločnostiam s týmito transformáciami je 
k dispozícii technická pomoc.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Návrh nariadenia
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Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– Spoločnosti, na ktoré sú zamerané 
fondy, účelovo vytvorené subjekty alebo 
investičné platformy a ktoré sú podľa 
smernice 2013/34 definované ako veľké 
podniky, sú povinné navrhnúť plány na 
zachovanie pracovných miest s cieľom 
udržať zamestnancov v pracovnom 
procese a poskytnúť jasné príležitosti na 
rekvalifikáciu.

Or. en

Pozmeňovací návrh 248
Aurore Lalucq

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 6 – písmeno d – zarážka 5 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňovací návrh

– EIB bude musieť každé tri 
mesiace predkladať Európskemu 
parlamentu zoznam svojich projektov 
vrátane:
a) sociálnych, ekonomických a 
environmentálnych hodnotení úverových 
činností;
b) svojej metodiky na predchádzanie 
konfliktom záujmov, najmä medzi členmi 
investičného výboru EFSI a Správnej 
rady EIB;

 ako aj návrhov na začlenenie prísnejších 
pravidiel týkajúcich sa konfliktu záujmov.

Or. fr



AM\1211825SK.docx 125/137 PE655.933v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – odsek 1 – písmeno a

Platný text Pozmeňujúci návrh

3a. V oddiele 8 sa písmeno a) mení 
takto:

a) Odvetvová koncentrácia „a) Odvetvová koncentrácia

S cieľom riadiť odvetvovú diverzifikáciu 
a koncentráciu portfólia EFSI stanoví 
riadiaca rada orientačné hraničné hodnoty 
koncentrácie v súvislosti s množstvom 
operácií podporovaných zárukou EÚ na 
konci počiatočného investičného obdobia. 
Orientačné hraničné hodnoty koncentrácie 
sa zverejnia. Riadiaca rada sa po 
konzultácii s investičným výborom môže 
rozhodnúť zmeniť tieto orientačné hraničné 
hodnoty. V uvedenom prípade riadiaca 
rada svoje rozhodnutie písomne zdôvodní 
Európskemu parlamentu a Rade.

S cieľom riadiť odvetvovú diverzifikáciu 
a koncentráciu portfólia EFSI stanoví 
riadiaca rada orientačné hraničné hodnoty 
koncentrácie v súvislosti s množstvom 
operácií podporovaných zárukou EÚ na 
konci počiatočného investičného obdobia. 
Orientačné hraničné hodnoty koncentrácie 
sa zverejnia. Riadiaca rada sa po 
konzultácii s investičným výborom môže 
rozhodnúť zmeniť tieto orientačné hraničné 
hodnoty.

Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte odvetví. Riadiaca rada pravidelne 
zváži hospodársky vplyv pandémie 
COVID-19 na členské štáty a odvetvia. Na 
základe toho sa riadiaca rada po 
konzultácii s investičným výborom môže 
rozhodnúť zmeniť tieto hraničné 
hodnoty.
Riadiaca rada svoje rozhodnutie týkajúce 
sa orientačných hraničných hodnôt 
a špecifických hraničných hodnôt pre 
segment podpory platobnej schopnosti 
písomne zdôvodní Európskemu parlamentu 
a Rade. Európsky parlament a Rada môžu 
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vyzvať predsedu riadiacej rady na výmenu 
názorov o týchto rozhodnutiach.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Markus Ferber

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – bod 8 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) Geografická koncentrácia vypúšťa sa
Operácie, ktoré podporuje EFSI, sa na 
konci príslušného investičného obdobia 
nesmú sústreďovať na žiadnom 
konkrétnom území. Na tento účel riadiaca 
rada schváli orientačné usmernenia 
týkajúce sa geografickej diverzifikácie 
a koncentrácie. Riadiaca rada sa po 
konzultácii s investičným výborom môže 
rozhodnúť zmeniť tieto orientačné 
hraničné hodnoty.
Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte členských štátov. Riadiaca rada 
pravidelne zváži hospodársky vplyv 
pandémie COVID-19 na členské štáty 
a odvetvia. Na základe toho sa riadiaca 
rada po konzultácii s investičným 
výborom môže rozhodnúť zmeniť tieto 
orientačné hraničné hodnoty.
Riadiaca rada svoje rozhodnutie týkajúce 
sa orientačných hraničných hodnôt 
a špecifických hraničných hodnôt pre 
segment podpory platobnej schopnosti 
písomne zdôvodní Európskemu 
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parlamentu a Rade. EFSI by sa mal 
usilovať o pokrytie všetkých členských 
štátov.

Or. en

Odôvodnenie

Nemalo by dochádzať k vyčleňovaniu finančných prostriedkov z geografického hľadiska.

Pozmeňujúci návrh 251
Frances Fitzgerald

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – odsek 8 – písmeno b – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Operácie, ktoré podporuje EFSI, sa na 
konci príslušného investičného obdobia 
nesmú sústreďovať na žiadnom 
konkrétnom území. Na tento účel riadiaca 
rada schváli orientačné usmernenia 
týkajúce sa geografickej diverzifikácie 
a koncentrácie. Riadiaca rada sa po 
konzultácii s investičným výborom môže 
rozhodnúť zmeniť tieto orientačné hraničné 
hodnoty.

Operácie, ktoré podporuje EFSI, sa na 
konci príslušného investičného obdobia 
nesmú sústreďovať na žiadnom 
konkrétnom území. Na tento účel riadiaca 
rada schváli orientačné usmernenia 
týkajúce sa geografickej diverzifikácie 
a koncentrácie s cieľom zabezpečiť 
vyvážené geografické rozloženie podpory. 
Riadiaca rada sa po konzultácii 
s investičným výborom môže rozhodnúť 
zmeniť tieto orientačné hraničné hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – písmeno b – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte členských štátov. Riadiaca rada 
pravidelne zváži hospodársky vplyv 
pandémie COVID-19 na členské štáty 
a odvetvia. Na základe toho sa riadiaca 
rada po konzultácii s investičným výborom 
môže rozhodnúť zmeniť tieto hraničné 
hodnoty.

Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte členských štátov. Riadiaca rada 
pravidelne zváži hospodársky vplyv 
pandémie COVID-19 na členské štáty 
a odvetvia. Na tento účel monitoruje 
ukazovatele, ako je počet obyvateľov, 
inverzné hodnoty HDP na obyvateľa 
a odchýlka miery nezamestnanosti 
členských štátov od priemeru EÚ počas 
obdobia od roku 2015 do roku 2019. Na 
základe toho sa riadiaca rada po 
konzultácii s investičným výborom môže 
rozhodnúť zmeniť tieto hraničné hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – písmeno b – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte členských štátov. Riadiaca rada 
pravidelne zváži hospodársky vplyv 
pandémie COVID-19 na členské štáty 
a odvetvia. Na základe toho sa riadiaca 
rada po konzultácii s investičným výborom 
môže rozhodnúť zmeniť tieto hraničné 

Riadiaca rada stanoví špecifické hraničné 
hodnoty diverzifikácie a koncentrácie 
v rámci segmentu podpory platobnej 
schopnosti, aby sa zabezpečilo splnenie 
príslušných požiadaviek článku 9 ods. 2a 
písm. b) a c) pri súčasnej prevencii 
nadmernej koncentrácie v obmedzenom 
počte členských štátov. Riadiaca rada 
pravidelne a minimálne každý štvrťrok 
zváži hospodársky vplyv pandémie 
COVID-19 na členské štáty a odvetvia. Na 
základe toho sa riadiaca rada po 
konzultácii s investičným výborom môže 
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hodnoty. rozhodnúť zmeniť tieto hraničné hodnoty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 – bod 4
Nariadenie (EÚ) č. 2015/1017
Príloha II – oddiel 8 – písmeno b – odsek 4 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Riadiaca rada podáva v pravidelných 
intervaloch a najmenej raz ročne 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o príjemcoch tohto nástroja 
a o činnostiach sprostredkovateľov 
s cieľom zabezpečiť úplnú, správnu 
a včasnú transparentnosť programu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
v mene skupiny Renew

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 31 a (nový)
Nariadenie (EÚ) 2015/1017
Príloha III (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

31a. Dopĺňa sa táto príloha:
„POŽIADAVKY PRÍLOHY III, PODĽA 
KTORÝCH MÔŽU ČLENSKÉ ŠTÁTY 
POSKYTOVAŤ PODPORU V RÁMCI 
SEGMENTU PODPORY PLATOBNEJ 
SCHOPNOSTI
1. Všeobecné zásady
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– Štát musí za investíciu dostať 
primeranú odmenu. Čím je odmena 
bližšie trhovej realite, tým nižšie 
narušenie hospodárskej súťaže môže 
štátna intervencia potenciálne spôsobiť.
– Rekapitalizácia poskytnutá v súvislosti 
s pandémiou COVID-19 by sa mala 
splatiť, keď sa hospodárstvo stabilizuje. 
Členský štát musí zaviesť mechanizmus, 
ktorý bude príjemcov postupne stimulovať 
k takémuto splácaniu.
– Odmena za podporu platobnej 
schopnosti by sa mala zvyšovať, aby 
konvergovala s trhovými cenami s cieľom 
stimulovať príjemcu a ostatných 
akcionárov k splateniu štátneho 
rekapitalizačného opatrenia 
a minimalizovať riziko narušenia 
hospodárskej súťaže.
– Ako alternatívu k ďalej uvedeným 
metodikám stanovovania odmien môžu 
členské štáty notifikovať schémy alebo 
individuálne opatrenia, v prípade ktorých 
je metodika stanovovania odmien 
prispôsobená prvkom a nadriadenosti 
kapitálového nástroja, ak celkovo vedú 
k podobnému výsledku, pokiaľ ide 
o stimulačné účinky na ukončenie účasti 
štátu, a podobnému celkovému vplyvu na 
odmenu štátu.
2. Odmena za nástroje vlastného imania
– Cena štátnej kapitálovej injekcie alebo 
rovnocennej intervencie nesmie prekročiť 
priemernú cenu akcií príjemcu za 15 dní 
predchádzajúcich podaniu žiadosti 
o kapitálovú injekciu. Ak príjemca nie je 
kótovanou spoločnosťou, odhad jeho 
trhovej hodnoty by sa mal stanoviť na 
základe posudku nezávislého znalca alebo 
inými primeranými prostriedkami.
– Akékoľvek rekapitalizačné opatrenie 
musí zahŕňať mechanizmus stupňovania 
odmeny pre štát s cieľom stimulovať 
príjemcu, aby spätne odkúpil štátne 
kapitálové injekcie. Toto zvyšovanie 
odmeny môže mať podobu ďalších akcií 
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poskytnutých štátu alebo iných 
mechanizmov a malo by zodpovedať 
minimálne 10-percentnému zvýšeniu 
odmeny štátu (za účasť vyplývajúcu zo 
štátnej kapitálovej injekcie v súvislosti 
s pandémiou COVID-19, ktorá nebola 
splatená) za každú fázu stupňovania:
a) mechanizmus stupňovania sa aktivuje 
štyri roky po kapitálovej injekcii na 
podporu platobnej schopnosti, ak štát 
nepredal aspoň 40 % svojej majetkovej 
účasti vyplývajúcej z kapitálovej injekcie 
v súvislosti s pandémiou COVID-19;
b) mechanizmus stupňovania sa opäť 
aktivuje šesť rokov po kapitálovej injekcii 
na podporu platobnej schopnosti, ak štát 
nepredal svoju majetkovú účasť 
vyplývajúcu zo štátnej kapitálovej injekcie 
na podporu platobnej schopnosti v plnej 
výške; Ak príjemca nie je kótovanou 
spoločnosťou, členské štáty sa môžu 
rozhodnúť vykonať každý z týchto dvoch 
krokov o jeden rok neskôr, t. j. päť, resp. 
sedem rokov po poskytnutí kapitálovej 
injekcie na podporu platobnej schopnosti.
– Komisia môže akceptovať alternatívne 
mechanizmy za predpokladu, že celkovo 
povedú k podobnému výsledku, pokiaľ ide 
o stimulačné účinky na ukončenie účasti 
štátu, a k podobnému celkovému vplyvu 
na odmenu pre štát.
– Príjemca by mal mať kedykoľvek 
možnosť spätne odkúpiť podiel vlastného 
imania, ktorý nadobudol štát. S cieľom 
zabezpečiť, aby štát za svoju investíciu 
dostal primeranú odmenu, by cena za 
spätný výkup mala byť tá, ktorá bude 
vyššia spomedzi týchto dvoch súm:
i) nominálna investícia štátu zvýšená 
o ročnú odmenu v podobe úrokov o 200 
bázických bodov vyššia, než sa uvádza 
v odseku 66 oznámenia Komisie (2020/C 
164/03)1a; alebo
ii) trhová cena v čase spätného výkupu.
– Štát môže alternatívne kedykoľvek 
predať svoju účasť kupujúcim iným, než 
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je príjemca, v trhových cenách. Takýto 
predaj si v zásade vyžaduje otvorenú 
a nediskriminačnú konzultáciu 
potenciálnych kupujúcich alebo predaj na 
burze. Štát môže poskytnúť existujúcim 
akcionárom prioritné nákupné práva za 
cenu vyplývajúcu z verejných konzultácií.
3. Odmena za hybridné kapitálové 
nástroje
– Celková odmena za hybridné kapitálové 
nástroje musí primerane zohľadňovať 
tieto prvky:
a) charakteristika zvoleného nástroja 
vrátane jeho úrovne podriadenosti, rizika 
a všetkých spôsobov platby;
b) zakomponované stimuly na 
ukončenie účasti (ako sú doložky 
o stupňovaní a splatení) a
c) primeraná referenčná úroková 
miera.
– Minimálna odmena za hybridné 
kapitálové nástroje, až kým sa 
nekonvertujú na nástroje podobné 
vlastnému imaniu, sa musí rovnať aspoň 
základnej sadzbe (jednoročnej sadzbe 
IBOR alebo rovnocennej sadzbe, ktorú 
uverejnila Komisia1b) plus prirážka, ako 
sa uvádza v odseku 66 oznámenia Komisie 
(2020/C 164/03)1c.
– Konverzia hybridných kapitálových 
nástrojov na vlastné imanie sa uskutoční 
na úrovni 5 % alebo viac pod úrovňou 
teoretickej ceny bez upisovacieho práva 
(Theoretical Ex-Rights Price – TERP) 
v čase konverzie.
– Po konverzii na vlastné imanie sa musí 
aktivovať mechanizmus stupňovania 
odmeny pre štát s cieľom stimulovať 
príjemcov, aby spätne odkúpili štátne 
kapitálové injekcie. Ak je vlastné imanie 
vyplývajúce z intervencie štátu na podporu 
platobnej schopnosti dva roky po 
konverzii na vlastné imanie stále vo 
vlastníctve štátu, dostane štát dodatočný 
podiel vlastníctva príjemcu nad rámec 
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jeho zostávajúcej účasti vyplývajúcej 
z konverzie hybridných kapitálových 
nástrojov na podporu platobnej 
schopnosti zo strany štátu. Tento 
dodatočný podiel vlastníctva musí byť 
minimálne 10 % zostatkovej účasti 
vyplývajúcej z konverzie hybridných 
kapitálových nástrojov na podporu 
platobnej schopnosti zo strany štátu. 
Komisia môže akceptovať alternatívne 
mechanizmy stupňovania za predpokladu, 
že majú rovnaký stimulačný účinok 
a podobný celkový vplyv na odmenu pre 
štát.
– Členské štáty si môžu zvoliť vzorec na 
stanovenie odmeny, ktorý zahŕňa ďalšie 
doložky o stupňovaní alebo splatení. 
Takéto prvky by mali byť navrhnuté tak, 
aby stimulovali čo najskoršie ukončenie 
štátnej rekapitalizačnej podpory príjemcu. 
Komisia môže akceptovať aj alternatívne 
metodiky stanovenia odmeny, ak budú 
takto vypočítané odmeny vyššie alebo 
podobné ako pri použití uvedenej 
metodiky.
– Keďže povaha jednotlivých hybridných 
nástrojov sa výrazne líši, Komisia 
neposkytuje usmernenia pre všetky typy 
nástrojov. Hybridné nástroje sa v každom 
prípade musia riadiť uvedenými 
zásadami, pričom odmena musí odrážať 
riziko konkrétnych nástrojov.
4. Riadenie a predchádzanie nenáležitým 
narušeniam hospodárskej súťaže
– S cieľom zabrániť nenáležitým 
narušeniam hospodárskej súťaže sa 
príjemcovia nesmú dopúšťať agresívnej 
obchodnej expanzie financovanej štátnou 
pomocou ani nadmerne riskovať. Vo 
všeobecnosti platí, že čím menší je podiel 
vlastného imania členského štátu a čím 
vyššia je odmena, tým menšia je potreba 
záruk.
– Ak príjemca podpory platobnej 
schopnosti vo výške nad 250 miliónov 
EUR je podnik s významnou trhovou silou 
aspoň na jednom z relevantných trhov, na 
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ktorom pôsobí, členské štáty musia 
navrhnúť dodatočné opatrenia na 
zachovanie účinnej hospodárskej súťaže 
na daných trhoch. Pri navrhovaní 
takýchto opatrení môžu členské štáty 
ponúknuť najmä štrukturálne alebo 
behaviorálne záväzky uvedené v oznámení 
Komisie o nápravných opatreniach 
akceptovateľných podľa nariadenia Rady 
(ES) č. 139/2004 a nariadenia Komisie 
(ES) č. 802/2004.
– Príjemcovia podpory platobnej 
schopnosti majú zakázané propagovať 
túto skutočnosť na komerčné účely.
– Pokiaľ aspoň 75 % podpory platobnej 
schopnosti nebolo splatených, príjemcom 
iným ako MSP sa musí zabrániť 
v nadobudnutí viac ako 10-percentného 
podielu na majetku konkurentov alebo 
iných hospodárskych subjektov v rámci tej 
istej skupiny činností vrátane jej 
odberateľských alebo dodávateľských 
častí.
– Za výnimočných okolností a bez toho, 
aby bola dotknutá kontrola fúzií, smú títo 
príjemcovia nadobudnúť viac než 10-
percentný podiel na majetku 
odberateľských alebo dodávateľských 
hospodárskych subjektov vo svojej oblasti 
činnosti, ale iba ak je nadobudnutie 
potrebné na zachovanie životaschopnosti 
príjemcu. Ak je nadobudnutie potrebné na 
zachovanie životaschopnosti príjemcu, 
Komisia ho môže povoliť. Nadobudnutie 
sa nesmie vykonať skôr, než Komisia vo 
veci rozhodne.
– Štátna pomoc sa nesmie použiť na 
krížové dotovanie hospodárskych činností 
integrovaných podnikov, ktoré boli 
v hospodárskych ťažkostiach už 
k 31. decembru 2019. V integrovaných 
podnikoch sa musí zaviesť jasné 
oddelenie účtov s cieľom zabezpečiť, aby 
rekapitalizačné opatrenie nepodporovalo 
tieto činnosti.
– Pokiaľ podpora platobnej schopnosti 
nie je úplne splatená, príjemcovia nesmú 
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vyplácať dividendy, nepovinné kupónové 
platby ani spätne vykupovať iné akcie, 
než sú akcie vo vzťahu k štátu.
– Pokiaľ aspoň 75 % podpory platobnej 
schopnosti nebolo splatených, odmena 
každého člena manažmentu príjemcu 
nesmie prekročiť pevnú zložku jeho 
odmeny k 31. decembru 2019. V prípade 
osôb, ktoré sa stanú členmi manažmentu 
v čase rekapitalizácie alebo po nej, je 
uplatniteľným limitom najnižšia pevná 
zložka odmeňovania ktoréhokoľvek 
z členov vedenia k 31. decembru 2019. Za 
žiadnych okolností sa nesmú vyplácať 
prémie ani iné pohyblivé alebo 
porovnateľné zložky odmeňovania.
5. Stratégia ukončenia účasti štátu 
vyplývajúcej z rekapitalizácie a povinnosti 
podávania správ
– Príjemcovia okrem MSP, ktorým bola 
poskytnutá podpora platobnej schopnosti 
vo výške viac ako 25 % vlastného imania 
v čase intervencie, musia preukázať 
dôveryhodnú stratégiu ukončenia účasti 
členského štátu, s výnimkou prípadu, keď 
sa intervencia štátu zníži pod úroveň 25 % 
vlastného imania do 12 mesiacov od 
dátumu poskytnutia podpory.
– Stratégia ukončenia účasti musí 
obsahovať:
a) plán príjemcu o pokračovaní jeho 
činnosti a použití finančných 
prostriedkov, ktoré investoval štát, vrátane 
harmonogramu platieb odmeny 
a splatenia štátnej investície (ďalej spolu 
„harmonogram splácania“); a b) 
opatrenia, ktoré príjemca a štát prijmú na 
dodržanie harmonogramu splácania.
– Stratégia ukončenia účasti by sa mala 
pripraviť a predložiť členskému štátu do 
12 mesiacov po poskytnutí podpory 
a členský štát ju musí schváliť.
– Príjemcovia musia podať členskému 
štátu správu o pokroku vo vykonávaní 
harmonogramu splácania a plnení 
podmienok uvedených v oddiele 4 do 12 
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mesiacov od predloženia harmonogramu 
a potom takéto správy podávať pravidelne 
každých 12 mesiacov.
– Členský štát by mal každoročne podávať 
Komisii správy o vykonávaní 
harmonogramu splácania a plnení 
podmienok uvedených v oddiele 4.
– Ak šesť rokov po poskytnutú podpory 
platobnej schopnosti nedošlo k zníženiu 
štátnej intervencie pod 15 % vlastného 
imania príjemcu, Komisii sa na 
schválenie musí notifikovať 
reštrukturalizačný plán v súlade 
s usmerneniami o štátnej pomoci na 
záchranu a reštrukturalizáciu. Komisia 
posúdi, či opatrenia zamýšľané 
v reštrukturalizačnom pláne zabezpečujú 
životaschopnosť príjemcu, a to aj so 
zreteľom na ciele EÚ a vnútroštátne 
povinnosti spojené so zelenou 
a s digitálnou transformáciou 
a ukončenie účasti štátu bez 
nepriaznivého vplyvu na obchod 
v rozsahu, ktorý by bol v rozpore so 
spoločným záujmom. Ak príjemca nie je 
kótovanou spoločnosťou alebo je MSP, 
členský štát sa môže rozhodnúť 
notifikovať reštrukturalizačný plán iba 
vtedy, ak sedem rokov po poskytnutí 
podpory platobnej schopnosti nedošlo 
k zníženiu štátnej intervencie pod 15 % 
vlastného imania.“
_________________
1a Oznámenie Komisie o zmene dočasného 
rámca pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 (2020/C 
164/03) (Ú. v. EÚ C 164, 13.5.2020, s. 3 –
 15).
1b Základné sadzby vypočítané v súlade 
s oznámením Komisie o revízii spôsobu 
stanovenia referenčných a diskontných 
sadzieb (Ú. v. EÚ C 14, 19.1.2008, s. 6), 
uverejnené na webovom sídle GR pre 
hospodársku súťaž na adrese 
https://ec.europa.eu/ 
competition/state_aid/legislation/referenc
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e_rates.html.
1c Oznámenie Komisie o zmene dočasného 
rámca pre opatrenia štátnej pomoci na 
podporu hospodárstva v súčasnej situácii 
spôsobenej nákazou COVID-19 (2020/C 
164/03) )Ú. v. EÚ C 164, 13.5.2020, s. 3 –
 15).

Or. en

Odôvodnenie

Nová príloha III je kodifikáciou oddielov 3.11.5. – 3.11.7 dočasného rámca Komisie pre 
opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou 
COVID-19 zavedeného oznámením Komisie (2020/C 164/03) (Ú. v. EÚ C 164, 13.5.2020, 
s. 3 – 15).

V prílohe sa kodifikujú požiadavky uplatniteľné na stratégiu odmeňovania a ukončenie účasti 
členských štátov, ktoré poskytujú verejnú podporu vo forme nástrojov vlastného imania 
a/alebo hybridných kapitálových nástrojov podnikom, ktoré čelia finančným ťažkostiam 
v dôsledku pandémie COVID-19.


